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Przedmowa. 
 

Zamysłem autora było przedstawienie dziejów martyrologii 

mieszkańców ziemi rybnickiej w okresie II wojny światowej, historii ich 

aresztowania, uwięzienia i nierzadko śmierci w hitlerowskich miejscach kaźni i 

obozach koncentracyjnych. Jako kryterium umieszczenia w wykazie przyjęty 

został wyróżnik urodzenia lub dłuższego zamieszkania na terenie Rybnika i w 

jego najbliższej okolicy. Wśród biogramów znaleźć zatem można i takie, które 

dotyczą osób na stałe związanych z miastem, tam aresztowanych i od Rybnika 

rozpoczynających gehennę pobytu w rożnego rodzaju więzieniach i obozach, ale 

również rybniczan zatrzymanych poza terenem Śląska, a nawet poza granicami 

Polski w krajach ościennych. Różne były wreszcie losy tych osób: nielicznych 

wkrótce zwolniono, innych przeniesiono do rozmaitych miejsc odosobnienia, w 

których ich pobyt trwał do końca wojny, wielu jednak zginęło - rozstrzelanych, 

zmarłych z głodu i brutalnie zamordowanych w obozach koncentracyjnych. 

Spośród tych ostatnich, ze względu na stosunkowo niewielką odległość od 

Rybnika, najwięcej jest wpisów dotyczących zgonów w KL Auschwitz. 

Już po lekturze choćby kilkudziesięciu stronic książki można stwierdzić, 

że stan bazy źródłowej nie pozwala na uznanie wielu biogramów za 

wyczerpujące, ponadto pojawia się wątpliwość, czy praca istotnie obejmuje 

wszystkich represjonowanych w czasie wojny rybniczan. Tak z pewnością nie 

jest; wiele akt policyjnych czy dokumentów obozowych zaginęło lub zostało 

zniszczonych w końcowym okresie wojny. Za przykład mogą tu posłużyć 

archiwalia przechowywane w Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie spośród list 

nowo przybyłych więźniów ocalały jedynie te dotyczące 1941 roku, spośród 

ksiąg stanów dziennych zachowały się wpisy obejmujące osiem miesięcy 1942 

roku; najszerzej wykorzystywane przez autora księgi zmarłych również nie są 

kompletne i zawierają nazwiska osób zamordowanych w obozie od połowy 1941 

do końca 1943 roku (z dość licznymi lukami we wszystkich wymienionych 

zespołach akt). Podobnie przedstawia się sytuacja w zakresie źródeł dotyczących 

wielu innych obozów koncentracyjnych, więzień, dokumentów policyjnych i 

sądowych. Dlatego też zaistniała konieczność sięgnięcia po relacje świadków, 

które rzecz jasna nie zawsze mogły być w pełni zweryfikowane; wydaje się 

jednak, że bez nich książka byłaby uboższa w stopniu podważającym zasadność 

prowadzenia badań.  

W rezultacie otrzymaliśmy ponad tysiąc trzysta biogramów o 

zróżnicowanej zawartości: niektóre z nich obszerne, inne zaś lakoniczne, 

zawierające jedynie informacje o aresztowaniu i skierowaniu do obozu 

koncentracyjnego. Zwraca też uwagę stosunkowo pokaźna liczba osób, których 

losu nie udało się ustalić, a które zapewne poniosły śmierć w wyniku terroru 

okupanta lub w trakcie działań wojennych. Nie ulega zatem wątpliwości, że 

skala hitlerowskich prześladowań na ziemi rybnickiej była duża, co tłumaczyć 
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można z jednej strony chęcią szybkiej germanizacji w ramach planu 

narodowościowego „ujednolicenia” włączonych do Rzeszy terenów Górnego 

Śląska, z drugiej zaś aktywnością polskiego ruchu oporu, który jak widać 

stanowił na tyle realne zagrożenie, że postanowiono go zdławić przy 

zastosowaniu surowych represji. Dotknęły one przede wszystkim powstańców 

śląskich, działaczy plebiscytowych, policjantów, pracowników polskiej 

administracji państwowej, nauczycieli oraz pozostałych przedstawicieli 

inteligencji.  

Prześladowani byli jednak też Polacy, których postawa przed wojną lub 

nie angażowanie się w działalność ruchu oporu wcale nie stanowiły dla władz 

niemieckich realnego niebezpieczeństwa. Wydaje się, że pod tym względem 

hitlerowcy wyznawali pogląd, że sam brak uczestnictwa w niemieckim życiu 

narodowym oraz niechęć do nieustannego deklarowania lojalności wobec 

Rzeszy jest wystarczającym powodem podjęcia represji. Należy też mieć na 

uwadze, że na terenach ludnościowo mieszanych, po doświadczeniach powstań 

śląskich, wykrystalizował się silny podział zmuszający poszczególne rodziny do 

otwartego opowiedzenia się po jednej ze stron. Nowa konstelacja polityczna 

była też wykorzystywana przez niektórych do załatwiania zadawnionych 

prywatnych sporów poprzez denuncjacje. Nic bowiem nie mogło bardziej 

poświadczyć właściwej narodowosocjalistycznej postawy jak zwalczanie 

wrogów Rzeszy, a po deportowaniu nielicznych w regionie Żydów oczywistym 

celem niemieckich bojówkarzy stali się zamieszkali tam Polacy. W takich 

warunkach manifestowanie polskości i niechęci do reżimu było szczególnie 

niebezpieczne i wymagało podejmowania sporego ryzyka: narażenia się na 

konfiskatę mienia, deportację, czy wreszcie uwięzienie. Oczywiście znacznie 

surowsze kary groziły aktywnym członkom organizacji ruchu oporu, 

aresztowani doświadczali długotrwałych przesłuchań, połączonych z biciem i 

wymyślnymi torturami, po czym osadzenia w obozie koncentracyjnym. W 

ostatecznym rozrachunku czekały ich egzekucje: poprzez rozstrzelanie, 

powieszenie, zgilotynowanie oraz – co stanowiło o lokalnej specyfice – 

zrzucenie do szybu kopalnianego. 

Na komentarz zasługuje też dość często spotkana wśród prezentowanych 

biogramów prawidłowość: aresztowanie Polaka za działalność wrogą wobec 

państwa niemieckiego, wielomiesięczny pobyt w więzieniu lub obozie 

koncentracyjnym i dramatyczne starania rodzin o zwolnienie. Uciekano się w 

nich do jedynie możliwej w danych warunkach argumentacji – podkreślaniu 

posiadania dalekich choćby niemieckich przodków (o co na Śląsku nie było 

trudno), zapewnień o lojalności i wreszcie deklarowaniu gotowości do wpisania 

na niemiecką listę narodową. Ostatni ze wspomnianych argumentów zaczął 

przynosić pożądane efekty zwłaszcza w 1944 roku, kiedy po klęskach 

wojennych Wehrmacht zaczął dotkliwie odczuwać niedobór rekrutów. Co 

charakterystyczne, spośród zwalnianych wówczas z obozów więźniów wielu po 

przeniesieniu na front natychmiast zdezerterowało i wkrótce można ich było 

spotkać w szeregach Polskich Sił Zbrojnych. Tragizmu ich losów dopełniały 



 6 

powojenne aresztowania przez komunistyczne władze bezpieczeństwa; 

niektórzy z tych mężczyzn spędzili wiele lat w więzieniach, innych w różny 

sposób prześladowano i przy licznych okazjach wypominano rzekomą 

współpracę z okupantem. 

Jak widać obraz okupacji na ziemi rybnickiej, wyłaniający się po 

lekturze książki, daleki jest od jednowymiarowej, podręcznikowej wersji historii 

Jest to zresztą jej najważniejszą zaletą; jeśli autor umieszcza w niektórych 

miejscach swój komentarz, to jest on zazwyczaj bardzo oszczędny, 

pozostawiając czytelnikowi możliwość wyciągnięcia własnych wniosków. 

Ponadto: biogramy służą również – a może przede wszystkim – dania 

świadectwa postaw bohaterskich, cierpienia i męczeńskiej śmierci 

poszczególnych ludzi, którzy na naszą pamięć w pełni sobie zasłużyli. 

 

 

dr Piotr Setkiewicz 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 7 

OD AUTORA 
 

Poświęcili się, by walczyć o wyzwolenie kraju spod hitlerowskiej 

okupacji i terroru. Za ten patriotyczny odruch, osadzeni zostali w obozach 

koncentracyjnych, doznali cierpień, by i tak w końcu zginąć w różnych 

okolicznościach z rąk SS-owskich oprawców. Nie mają mogił. Ich prochy 

rozrzucono na trerenach przyległych do obozu KL Auschwitz. Część spłynęła 

nieco dalej – niesiona nurtem rzeki Soły, gdyż do rzeki tej wsypywano również 

część popiołów z krematorium. I tak przyobozowa ziemia i rzeka stała się 

miejscem Ich wiecznego spoczynku. 

 Składam skromne, lecz należne Im słowa wdzięczności za okazane 

bohaterstwo, poświęcenie się dla Ojczyzny, mężną postawę w trakcie tortur, by 

po latach, chociaż w taki sposób okazać należną Im pamięć. Gdy Ojczyzna 

wezwała Ich w potrzebie, stanęli zwarci w jednym szeregu, niezależnie od 

wojskowych stopni – szeregowi i oficerowie, byli powstańcy oraz osoby 

cywilne.  

 Były więzień KL Auschwitz Wojciech Kawecki, tak wyjaśnia powód 

spisania swych wspomnień: 

„Cokolwiek by się pisało, czy powiedziało (...), będą to tylko słowa, słowa 

nieproporcjonalne do tego wszystkiego, czym był Oświęcim. Zdając sobie 

sprawę ze słuszności tego oczywistego dla nas byłych więźniów stwierdzenia, 

chcę przekazać jak najbardziej wiernie każdy fakt i każde odczucie czy myśli (...) 

my wszyscy, którzy przetrwaliśmy, mamy obowiązek przypominać i ostrzegać, 

obojętnie w jakiej formie, przed tym wszystkim, co było i co nigdy nie powinno 

się powtórzyć. Ostrzegać w ten sposób, by słowa <Nigdy więcej!> stały się 

pragnieniem i szczerym dążeniem całej ludzkości. Bo to jest testamentem 

Tamtych, którzy nie doczekali (wolności – przypis A. S.), i który my musimy 

wykonać. I właśnie Tym, którzy nie przeżyli tego wszystkiego, którzy zostali tam 

na placach apelowych czy „aussenkommandach”, którzy zginęli pod razami 

hitlerowskich oprawców, wgnieceni w błoto oświęcimskie (…), którzy zostali 

zabici, uduszeni, powieszeni (…), do których nie przyszła tak upragniona i tak 

bardzo oczekiwana wolność – Tym wszystkim poświęcam te skromne 

wspomnienia”1  

 Autorowi niniejszej książki, opatrzność oszczędziła tragicznych, 

obozowych przeżyć, podczas gdy dziesiątki tysięcy więźniów obozów 

koncentracyjnych, zetknęło się bezpośrednio z okrucieństwem hitlerowskiego 

sadyzmu. Uważam więc za swoją powinność, by „wyciągać z zakamarków” to 

wszystko, co dotyczy okresu, gdy funkcjonowały owe fabryki śmierci zwane 

inaczej Konzentrationslagrami (KL). 

 Myślą przewodnią jest dla mnie cytat z książki mojego wspaniałego 

nauczyciela Innocentego Libury2, który pisze: „Gdy ostatni już z nich odchodzą 

                                                 
1 (APMO. Zespół Wspomnień, t. 75 k. 188, 189). Z BIULETYNU NR 32 TOnO, Warszawa – Listopad 1997 r. 
2 I. Libura „Z dziejów domowych powiatu  – gawęda o ziemi rybnickiej”, Opole 1984,  
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od nas, niech te kartki przekażą nowym pokoleniom pamięć o nich i o 

wartościach duchowych, które wypracowali, równie cennych jak materialne 

skarby tej ziemi” (śląskiej ziemi – moje dopowiedzenie) 

 Dotychczas skupiałem się na opisywaniu wspomnień o osobach 

zrzeszonych w ZWZ/AK z Rybnika i tego regionu. Uważam jednak, że za mało 

miejsca w moich książkach poświęciłem innym działaczom ruchu oporu, gdyż 

obok ZWZ/AK, równie bohatersko przeciwstawiały się hitlerowskiemu 

najeźdźcy takie organizacje jak: Służba Zwycięstwu Polski (SZP), Polska 

Organizacja Powstańcza (POP), Polska Organizacja Partyzancka (POP), Polska 

Tajna Organizacja Powstańcza (PTOP). Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że 

obok prawicowego nurtu zbrojnego, walczyło i lewicowe podziemie – 

rewolucyjne. Zorganizowanie tego podziemia było niesłychanie trudne, 

ponieważ władze sanacyjne pozostawiły okupantowi dokumenty dotyczące 

komunistów, a z chwilą wybuchu wojny w 1939 roku, wielu działaczy 

lewicowych siedziało w więzieniach. Powstały więc takie organizacje jak: 

Gwardia Ludowa (GL), „Czerwona Pomoc”, Rewolucyjny Ruch Oporu (RRO) i 

inne. Członkowie tych organizacji także walczyli o wyzwolenie Polski spod 

okupacji hitlerowskiej.  

 Niektórzy z aresztowanych, za działalność w organizacjach 

konspiracyjnych, umierali już w pierwszych dniach po zatrzymaniu. Byli jednak 

i tacy, którzy dotrwali do końca funkcjonowania obozów i podobozów, wśród 

nich byli Ci, którzy wycieńczeni obozowymi warunkami bytu umierali już jako 

wyzwoleni i Ci, którzy żyją po dzień dzisiejszy. Korzystam więc z okazji, by od 

żyjących świadków tamtej ponurej rzeczywistości, wydobywać informacje o 

nich samych i o nieżyjących współwięźniach. Poszerzam także listę ofiar 

obozów koncentracyjnych o męczenników spoza Rybnika. Nie mogąc osobiście 

trafić do ich bliskich, korzystam z wszelkich dostępnych mi źródeł, w których 

jest wzmianka, że był więźniem KL Auschwitz, KL Mauthausen, KL Dachau 

itd.  

 Przy okazji musze się odnieść do reakcji osob, przez które przemawia 

wygodnictwo czy samolubstwo. Twierdzą oni, że lektura obozowa jest dla nich 

„za ciężka”, psuje im dobre samopoczucie. Nie chcą wracać do przeszłośći i 

poznawać prawdę o ludziach okrutnie skrzywdzonych przez los. Nie są w stanie 

wyobrazić sobie, co czuł 17-letni więzień KL Auschwitz, gdy mówił: „ .... 

byłem młody, zagubiony w tym piekle, a chciałem przeżyć, musiałem więc 

walczyć o życie na każdym kroku”! 
  

Jest już moją obsesją, że myśli i uczucia wciąż wracają do największego 

cmentarzyska, jakim był KL Auschwitz. Wyobrażam sobie, jak więźniowie 

wycieńczeni chorobami i głodem niezależnie od panujących warunków 

atmosferycznych, zmagali się z nieludzką pracą. W drelichowych łachmanach 

wychodzili do swoich zajeć, czasami po całonocnych „stójkach” na mrozie lub 

w ulewnym deszczu, względnie rano wyprowadzani do pracy z bloku 11 wprost 

po karze „stójki” w bunkrze ciemnicy?  
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 Może zakończenie tego typu moich dywagacji będzie nietypowe, ale 

posłużę się fragmentami ze zbioru cytatów o obozach zagłady autorstwa prof. dr 

Antoniego Kępińskiego: 
 

„Wśród nas żyją prawdziwi bohaterowie minionej wojny, których czyny są często nie znane nawet 
najbliższej rodzinie”. 

 

„Obozy zagłady odsłoniły prawdę o człowieku, której dotychczas ludzkość nie może strawić”. 
 

„Nie wiadomo jeszcze, jaki ma być bohater naszej epoki, ale wiadomo, że ideał bohatera wojennego nie 

jest już pierwszoplanowy”. 

 

* 
 

 Korzystając z różnego rodzaju materiałów pomocniczych, 

potwierdzających wiarygodność opracowywanych przeze mnie biogramów 

więźniów którzy stracili życie w obozie, korzystałem z zyczliwości 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – które udostępniło mi ocalałą 

„Księgę zgonów”. Wspominam o tym z tej prostej przyczyny, że przy 

dokładniejszej analizie owej księgi, można się dowiedzieć o bezwzględnych 

poczynaniach „rasy nadludzi”, która uzurpowała sobie prawo do rządzenia 

światem. We fragmentach tejże ksiegi, odnotowanych jest 68865 nazwisk 

więźniow uśmierconych w samym tylko KL Auschwitz. Rozpoczyna się ów 

rejestr od daty 29.071941 r. a kończy na 31.12.1943 r. Znaczy to, że brak jest 

wpisów zgonów do lipca 1941 r., a także od początku 1944 r. aż do końca 

funkcjonowania tej „fabryki śmierci”. 

 Nawiązując do owego makabrycznego rejestru o zapisywanych 

przyczynach zgonu, zaledwie w kilkunastu przypadkach na ilość 68865 nazwisk, 

udało mi się odczytać informacje o więźniach zamordowanych przez 

rozstrzelanie. Zdecydowaną przewagę stanowią natomiast bulwersujące 

przypadki stwierdzania przez lekarza obozowego przyczyn zgonów według 

jednakowych i schematycznych diagnoz. Bardzo często można wyczytać, że w 

tym samym dniu kilkunastu lub kilkudziesięciu więźniów zmarło na tą samą 

chorobę, na dowód czego przytaczam następujące fakty:  

Dnia 19.01.1942 r. umarło 21 więźniów, a określeniem przyczyny zgonu według 

orzeczenia lekarza było „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). Dnia 

19.02.1942 r. umarło na tą chorobę 17 więźniów, 19.03.1942 r. 12 więźniow, 

27.05.1942 r. 137 więźniow, 4.07.1942 r. 31 więźniów, 1.12.1942 r. 10 

więźniów, 4.12.1942 r. 29 więźniów, 14.04.1943 r. 56 więźniów, 2.06.1943 r. 

212 wieźniów, 29.06.1943 r. 25 więźniów, 22.10.1943 r. 89 wieźniów, 

29.11.1943 r. 47 więźniów, 6.12.1943 r. 14 więźniów. Na „Darmkatarrh” 

(nieżyt/katar jelit) zmarło w dniu 30.04.1943 r. 13 więźniów. Podobnie jest z 

innymi orzeczeniami przyczyn zgonu. Można wnioskować, że przyczynę zgonu 

dobierano z ustalonego odgórnie wykazu chorób, na które masowo umierali 

więźniowei. Oto fragment tego wykazu: 

„Akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).  
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„Herz und Kreislaufschwäche” (osłabienie/niewydolność serca i układu 

krążenia).  

„Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie organizmu przy flegmonie).  

„Fleckfieber” (tyfus plamisty).  

„Bronchialkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt oskrzeli przy osłabieniu 

fizycznym). 

„Phlegmone bei Darmkatarrh” (flegmona przy katarze/nieżycie jelit).  

„Durchfall” (biegunka).  

„Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego).  

„Plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 

„Magendarmkatarrh” (katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy).  

„Herzmuskelschwäche bei Fleckfieber” (niewydolność mięśnia sercowego przy 

tyfusie plamistym).  

„Herzschwäche bei Dermkatarrh” (niewydolność serca przy nieżycie jelit).  

„Herzwassersucht” (puchlina wodna serca).  

„Lungentuberkulose” (gruźlicę płuc).  

„Kachexie bei Darmkatarrh” (wycieńczenie przy nieżycie/katarze jelit).  

„Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli).  

Itp. 

* 
 

W końcowej części „Od autora”, z pełną szczerością stwierdzam, że 

tego typu publikacja, z racji objetości materiału faktograficznego, jest składową 

wielu pomocników, którzy w różnej formie wpłynęli na powstanie mniej czy 

więcej udanego opracowania o walorach historycznych. Sładam więc wyrazy 

wielkiej wdzięczności następującym moim pomocnikom (nawet jeśli nie są 

świadomi tej pomocy): 

 Janowi Delowiczowi z Żor, za udostepnienie mi z wyjątkową 

przychylnością swoich zasobów archiwalnych, co umożliwiło 

zwiększenie liczby opracowanych biogramów o męczennikach obozów 

koncentracyjnych z 500 do ponad 1300.  

 Wojciechowi Płosie pracownikowi Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau, za uzupełnienie moich danych – o informacje z dokumentów 

Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Mauthausen. 

 dr Adamowi Cyra, dr Henrykowi Świebockiemu, dr Jerzemu 

Dębskiemu, dr Piotrowi Setkiewiczowi za okazaną mi życzliwość i 

pomoc – pomoc pracowników naukowych Muzeum Auschwitz-

Birkenau.  

 Redaktor Elżbiecie Piersiak oraz Redakcji Tygodnika „Nowiny” – za 

opublikowanie „List śmierci” na łamach regionalnej gazety (ok. 450 

nazwisk), co wywołało reakcje krewnych więźniów z owych list.  

 Joannie Boguniowskiej za pomoc przy korekcie tekstu (poprawa 

gramatyki i ortografii). 
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 Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem – 

Stefanii Kozioł, za pomoc w uzyskaniu finansowego wsparcia na druk 

książki 

 Aleksandrze Grabiec z Muzeum w Rybniku, za chętną i szybką pomoc – 

gdy zwracałem się z prosbą o informacje do tegoż Muzeum, to samo 

dotyczy Gabrieli Bonk z Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku.  

 Jestem wdzięczny pojedynczym osobom, które natychmiast 

odpowiadały na opublikowane wykazy „List Śmierci” w Tygodniku 

„Nowiny”, i nadesłały mi dane uzupełniające o swoich bliskich – byłych 

więźniach ujętych lub pominiętych w tych wykazach. Dziękuję więc 

Stanisławowi Sachsowi i Urszuli Gembal z Radlina, Romanowi 

Latosikowi z Żor, Stefani Zrałek z Wodzisławia Śl., Alojzemu Woźnicy, 

Michałowi Piecha, Krystynie Kuna, Ireneuszowi Jojko z Rybnika, i 

wielu innym nie wymienionym osobom z imienia i nazwiska.  

Wielkie zasługi dla ocalenia dokumentów o byłych więźniach obozów 

koncentracyjnych, więzień, stalagów i oflagów, przypisuję nieżyjącemu już 

Pawłowi Gleńskowi – członkowi Komisji Historycznej przy oddziale 

Powiatowym ZBoWiD w Wodzisławiu Śl. Nie mogąc przekazać wyrazów 

wdzięczności Jemu – składam podziękowania Jego rodzinie! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 12 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 „Gdy ostatni już z nich odchodzą od nas, niech te 

kartki przekażą nowym pokoleniom pamięć o nich i o 

wartościach duchowych, które wypracowali, równie 

cennych jak materialne skarby tej ziemi” 

Innocenty Libura 
 

 
 

Dedykuję moim dzieciom - Katarzynie i Jankowi 
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ACHTELIK EDWARD,  
Więzień KL Auschwitz nr 193051, KL Buchenwald nr 894. 

Urodzony 28.05.1911 r. w Katowicach-Bogucicach, syn 

Karola i Klary z d. Poloczek, zamieszkały w Rybniku. Szkołę 

powszechną oraz Gimnazjum ukończył w Katowicach. Po 

zdaniu matury, pracował jako urzędnik w Magistracie w 

Katowicach. W okresie okupacji wysiedlony z Katowic, 

zamieszkał w Ustroniu, pracował w Urzędzie Gminnym, 

zaangażował się także w ruchu oporu – oddziale Gwardii 

Ludowej (GL).  

Aresztowany 15.03.1943 r. za działalność konspiracyjną i uwięziony w 

więzieniu w Cieszynie, skąd 15.04.1944 r. przetransportowano go do KL 

Auschwitz, 26.08.1944 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

193051. Następnie, 26.08.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald (komando 

Bad Gandersheim) i tam zarejestrowany jako więzień nr 894. W maju 1945 r. 

odzyskał wolność, oswobodzony przez wojska amerykańskie. Po powrocie do 

kraju, podjął pracę w Szpitalu Klinicznym w Kluczborku, w Sanatorium 

Przeciwgruźliczym w Jaworznie – gdzie pracował do przejścia na emeryturę. 

Następnie, zamieszkał w Rybniku.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 485; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

ACHTELIK PAWEŁ,  
Zginął w Katyniu. 

Urodzony 15.06.1912 r., zamieszkały w Rybniku. Nauczyciel szkoły 

powszechnej w Ruptawie pow. rybnicki. Zmobilizowany (stop. wojsk. 

podporucznik) uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do 

sowieckiej niewoli i tam zginął 04/05.1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD w Katyniu. 

Postscriptum: W Katyniu zidentyfikowany pod numerem AM 3752. Podczas 

ekshumacji znaleziono przy nim kartę szczepieniową, dwa listy i kartkę z 

zapiskami. 
Bibliografia: Meclslav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski 

Cieszyn 1999, s. 61; (Z SUPLEMENTU). 
 

ADAMCZYK ALOJZY, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Mauthausen. 

Urodzony 14.11.1900 r. w Jastrzębiu Dolnym k/Wodzisławia Śl. Zawód 

wyuczony ślusarz. Brał czynny udział w akcji plebiscytowej, uczestniczył w 

trzech powstaniach śląskich. Do drugiej wojny światowej pracował w koksowni 

w Radlinie w oddziale remontu pieców koksowniczych. Jeszcze w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej pracował w koksowni, lecz 8.09.1939 r. otrzymał 

wezwanie do stawienia się na policję, a gdy tam przybył został aresztowany i 

uwięziony w piwnicy budynku Urzędu Gminnego w Radlinie. Dnia 9.09.1939 r. 

wywieziony był do więzienia w Rybniku, stamtąd przekazano go 10.09.1939 r. 
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do więzienia w Raciborzu, zaraz potem koleją odtransportowany do Zgorzelca, i 

po paru dniach do więzienia w Rawiczu. Dnia 16.10.1939 r. przekazany został 

do KL Buchenwald, a wiosną 1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen. Żona 

Alojzego nie ustawała w staraniach by męża z obozu zwolniono i dopięła swego 

– powrócił do domu 15.07.1940 r. Po trzech miesiącach otrzymał nakaz z 

Arbeitsamtu do pracy przymusowej w firmie „Walbo” w Katowicach. Gdy 

jednak wystarał się 17.01.1945 r. o urlop (na pogrzeb krewnego), przewidując 

szybkie zakończenie się okupacji, zrezygnował z powrotu do firmy. 

Miejscowość Radlin-Obszary została wyzwolona 26.03.1945. Niemal od 

pierwszych dni wolności podjął pracę w koksowni w Radlinie. Odznaczony: 

Srebrnym Krzyżem Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, (kserokopia z relacją Alojzego Adamczyka i żony Franciszki), skor. 3; W 
ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

ADAMCZYK BRUNON,  
Więziony – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 14.02.1908 r. w Radlinie. W 1928 r. ukończył Państwowe Gimnazjum 

w Rybniku. Po maturze studiował w krakowskiej wyższej szkole handlowej. 

Ukończywszy studia, pracował wpierw w biurze sprzedaży węgla w kop. 

„Anna” w Pszowie, a następnie w Komunalnej Kasie Oszczędności w Rybniku i 

przez jakiś czas w Rydułtowach. W miejscu zamieszkania w Radlinie, był 

aktywnym członkiem organizacji wojskowej „Strzelec”. Już w pierwszym dniu 

okupacji hitlerowskiej chciał wyjechać na wschód, ale dosyć szybko zawrócił i 

pod przybranym nazwiskiem „Krajewski” podjął pracę jako pracownik fizyczny. 

W 1940 r. zaczął działać w ruchu oporu. Zagrożony aresztowaniem w Krakowie, 

pojechał do Kielc, a po krótkim okresie czasu przeniósł się do Warszawy. 

Aresztowany w listopadzie 1943 r. zginął w nieznanych okolicznosciach. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 9; Zbiory J. Delowicza, 

(kserokopia z relacją Huberta Adamczyka); W zachowanych dokumentach APMA-B oraz byłego KL 

Mauthausen nie figuruje.  
 

ADAMCZYK DOMINIK,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony w 1890 r. w Radlinie-Głożynach, mieszkaniec Niewiadomia. Sztygar 

w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. Członek POW Górnego Śląska, uczestnik 

powstań śląskich. Aresztowany przez gestapo 13.04.1940 r., został 

przetransportowany do KL Dachau. Niestety, brak jest innych informacji o tym 

więźniu ponad to, że jako inwalida zwolniony był z obozu pod koniec 1940 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 9; Zbiory J. Delowicza. 

 

ADAMCZYK PAWEŁ,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów, aresztowany w pierwszych tygodniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Niestety, brak jest innych 
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informacji o tym więźniu. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 

przeżył i odzyskał wolność – wrócił do domu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ADAMECKI JÓZEF ks. pseud. „AD”, „Adam”,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 12.12.1912 r. w Marklowicach Dolnych k/Zebrzydowic. Działacz 

harcerski, duchowny katolicki, wikary w Jabłonkowie na Zaolziu. W okresie 

okupacji hitlerowskiej, od października 1942 r. był członkiem ZWZ/AK na 

terenie Cieszyna i Zaolzia – kapelan podinspektoratu. Jego mieszkanie służyło 

jako punkt kontaktowy dla członków konspiracyjnego wywiadu J. Margicioka3. 

Zorganizował tajny kontakt kierownictwa ruchu oporu z więzionymi w 

więzieniu śledczym (Ersatzpolizeigefängnis4) w Mysłowicach i KL Auschwitz. 

Dnia 16.05.1943 r. został aresztowany i wpierw przebywał w więzieniu w 

Cieszynie, skąd przetransportowano go do w/w więzienia w Mysłowicach. 

Znalazł się wśród więźniów, którzy w okresie 11-26 maja zostali 

przetransportowani na blok 11 w KL Auschwitz. Nie otrzymał numeru 

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

170 więźniów został osądzony przez doraźny sąd katowickiego gestapo i 

skazany na śmierć. Wyrok wykonany został tego samego dnia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 708; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 48, 77, 101-108; APMA-
B (sygnatura dokumentu: Mat./4, nr inwentarzowy 24828) którą 3.05.1958 r. wypełnił brat Józefa – Adamecki 

Zygmunt.  

 

ADLER JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 33529. 

Urodzony 25.04.1896 r. w Rybniku, syn Szymona i Rozalii z d. Korn. 

Aresztowany w pierwszych miesiącach 1942 r. i przetransportowany do KL 

Auschwitz w zbiorowym transporcie Żydów ze Słowacji (tam zamieszkiwał w 

okresie okupacji hitlerowskiej). Zarejestrowany w obozie 29.04.1942 r. jako 

więzień nr 33529. Zginął 8.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

10293/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:55, 

określenie przyczyny zgonu to „Herz – und Kreislaufschwäche” (osłabienie, 

niewydolność serca i układu krążenia).  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 171, 1118; APMA-B „Księga zgonów”, t. 7, s. 1289, nr id. 10298. 

 

ANTOŃCZYK FRANCISZKA z d. PIECHACZEK,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzona 8.03.1897 r. w Turzy k/Wodzisławia Śl., córka Pawła i Joanny z d. 

Kosiel, mieszkanka Raciborza. Aresztowana w drugim roku okupacji 

                                                 
3 Jan Margiciok, organizator i szef wywiadu wpierw w Inspektoracie Rybnickim ZWZ/AK, a następnie w 

podinspektoracie cieszyńsko-zaolziańskim.  
4 Więzienie śledcze: Ersatzpolizeigefängnis w Mysłowicach - (Ersatz-Polizei Gefängnis Myslowitz), miało 

charakter śledczy i rozdzielczy. Tam podczas przesłuchań więzień poddawany był wymyślnym metodom 

przesłuchań - z torturami. Po zakończonym śledztwie, administracja więzienna podejmowała decyzję o 

dalszym losie obwinionych. Przeważnie, więźniowie kierowani byli do obozów koncentracyjnych. 
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hitlerowskiej, najprawdopodobniej przetransportowana do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, a stamtąd po sadystycznych przesłuchaniach do KL Auschwitz 

gdzie zginęła 15.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 7690/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 19:10, określenie 

przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądka i 

jelit). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 168, nr id. 7701. 

 

ANTOŃCZYK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 175196, KL Buchenwald. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 20.03.1910 r. w Połomi k.Jastrzębia Zdroju. Aresztowany przez 

gestapo początkiem 1944 r., został przekazany transportem zbiorowym z 

Katowic do KL Auschwitz i zarejestrowany 20.03.1944 r. w obozowej 

ewidencji, jako więzień nr 175196. Następnie, przeniesiono go do KL 

Buchenwald i wpisano dnia 22.01.1945 r. w ewidencję tegoż obozu. Brak 

informacji o dalszym losie tego więźnia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. s. 456.  

 

AUGUSTYN TEODOR pseud. „Tadeusz Twardowski”, 
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 6164, KL Mauthausen nr 

117524, podobozu Melk, w podobozu Ebensee. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 17.04.1895 r. w Rozbarku k/Bytomia. W młodości pracował w 

górnictwie, później w hutnictwie. W 1915 r. został powołany do armii 

niemieckiej. Został dwukrotnie ranny, skutkiem czego zwolniono go z wojska w 

1917 r. i wrócił do pracy w przemyśle. W 1919 r. był organizatorem POW 

Górnego Śląska w Rozbarku i Bytomiu, w miejscowościach tych organizował 

oddziały bojowe. Brał udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Po 

pierwszym powstaniu, przy pomocy konfidentów, prowadził wywiad, używając 

pseudonimu Tadeusz Twardowski. Był członkiem Towarzystwa 
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Gimnastycznego „Sokół”5. Należał do kierownictwa Polskiego Komisariatu 

Plebiscytowego na powiat bytomski. W okresie 1.03-15.06.1922 r. pracował w 

PCK w Katowicach w charakterze rewizora. Po plebiscycie zamieszkał w 

Rybniku. Od 16.06.1922 r. został zarządcą Zakładu Psychiatrycznego w 

Rybniku. We wrześniu 1929 r. (po kursie wojskowym w Grudziądzu) otrzymał 

nominację na ppor. rezerwy WP. W 1930 r. został służbowo przeniesiony do 

Zakładu Psychiatrycznego w Lublińcu gdzie jako zarządca pracował od 

1.04.1930 do 1.07.1937 r. Następnie ponownie przeniesiono go do Rybnika 

gdzie pracował jako zarządca do ostatnich dni sierpnia 1939 r. We wrześniu 

1939 r., opuścił Rybnik, przebywał w Podhajcach, Lublinie i Lwowie, a 

następnie ukrywał się w Krakowie. Dnia 2.10.1940 r. został aresztowany i 

przebywał w więzieniu na Montelupich, a stamtąd 9.11.1940 r. zbiorowym 

transportem przekazany został do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień 

nr 6164. W styczniu 1945 r. przeniesiony do KL Mauthausen i zarejestrowany 

jako więzień nr 117524. Stamtąd przeniesiono go do podobozu Melk i Ebensee. 

Przeżył obóz, wrócił do Rybnika i uczestniczył w odbudowie Zakładu 

Psychiatrycznego ze zniszczeń wojennych. Na przełomie lat 1945-1946 r. 

przeniesiony do szpitala w Branicach na stanowisko kierownika administracji. 

W 1947 r. wrócił do Rybnika i pracował w Szpitalu Psychiatrycznym do 1962 r. 

Był członkiem Zarządu Miejskiego Związku Powstańców Śląskich, a następnie 

Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Zmarł 6.11.1963 r. Pochowany 

w Rybniku. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 10; L. Musiolik, Od Związku 
Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Tygodnik Rybnickiego Okręgu Węglowego i Ziemi 

Raciborskiej „Nowiny”, nr 24 (1401) z 1886 r.; Pismo Pracowników Służby Zdrowia „Służba zdrowia”, Nr 50 

(746) z 1963 r.; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 304; Życiorys T. 
Augustyna (z archiwum rodziny T. Augustyna – dr S. Wyciszczoka). 

 

BABISZ ENGELBERT,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Oranienburg nr 18339. 

Urodzony 15.03.1898 r. w Skrbeńsku k/Jastrzębia pow. rybnicki. Były 

powstaniec – brał udział w trzech powstaniach śląskich. Po pierwszym 

powstaniu musiał szukać schronienia w sąsiednich Piotrowicach na Zaolziu 

(Zaolzie należało wówczas do państwa polskiego). W trzecim powstaniu był 

ciężko ranny. Od 1922 r. pracował jako robotnik w koksowni w Radlinie. Brał 

udział w kampanii wrześniowej 1939 r., lecz gdy wrócił do domu w 

październiku tegoż roku, natychmiast został aresztowany, przetrzymywano go w 

więzieniu w Rybniku, a następnie przekazano do KL Oranienburg k/Berlina 

gdzie był więźniem nr 18339. Zmarł w tym obozie 24.03.1942 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, (kserokopia z relacją żony – Franciszki Babisz), skor. 4. 
 

BAIŃCZYK PIOTR,  
Więzień KL Auschwitz. 

                                                 
5 Organizacja „Sokół”, najbliższy pierwowzór harcerstwa, rozpoczęła swoją działalność po klęsce Powstania 

Styczniowego, wpierw na terenie Galicji, a następnie na terenie wszystkich trzech zaborów. Jedynie jednak w 

Galicji organizacja ta cieszyła się poparciem władz austriackich i przyzwolenie na aktywność.  
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Urodzony 3.06.1905 r. w Lipinach pow. raciborski, syn Pawła i Augusty z d. 

Kołodziejczyk, mieszkaniec Raciborza. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej, przekazany został do KL Auschwitz. Zginął 7.10.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 30081/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to 

„Bronchopneumonia” (zapalenie oskrzeli i płuc).  

Postscriptum. W dokumentach obozowych figuruje Piotr Bainczyk oznaczony 

numerem więźnia 113637. Oznaczałoby to, że został przywieziony do KL 

Auschwitz 10 kwietnia 1943 roku w transporcie 658 więźniów z KL 

Mauthausen. Niestety, w dokumentach, w których figuruje numer więźnia oraz 

jego imię i nazwisko, brak jest innych danych personalnych (jak np daty i 

miejsca urodzenia). Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, czy to jest ten 

sam więzień. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1118; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 71, nr id. 60480.  
 

BALARZ FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 2.11.1935 r. w Ostropie k/Gliwic, mieszkaniec Radlina. Aresztowany 

w okresie okupacji hitlerowskiej pod zarzutem działalności konspiracyjnej, 

przekazany do KL Auschwitz, gdzie zginął 9.04.1943 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 20121/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 18:05, określenie przyczyny zgonu to „Rippenfellentzündung” (zapalenie 

opłucnej). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 634, nr id. 55083. 

 

BALARZ JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 2.05.1940 r. w Radlinie, syn Emanuela i Anastazji z d. Balarz, 

mieszkaniec Radlina k/Rybnika. Po aresztowaniu w okresie okupacji 

hitlerowskiej, przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 10.04.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 20498/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 18:25, określenie przyczyny zgonu to „Pneumonie” 

(zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 1016, nr id. 55460. 
 

BALCAREK JAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 12773, KL Oranienburg nr 30231. 

Urodzony 10.06.1921 r. w Pszowie pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej rozpoczął pracę w kop. „Anna” w Pszowie – był górnikiem. 

Należał do Związku Młodzieży Powstańczej i Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. Od 28.08.1939 r. aż do wybuchu wojny, patrolował ulice Pszowa z 

biało-czerwoną opaską na ręce. W przeddzień wkroczenia wojsk hitlerowskich 

do Pszowa tj. 1.09.1939 r. uchodził w kierunku Wodzisławia Śl. a następnie do 

Jastrzębia i przez Pawłowice do Bielska. W Bielsku zgłosił się do jednostki 

wojskowej by jako żołnierz w cywilnym ubraniu i z opaską na ręce, włączył się 

w działania wojenne. Dotarł z wojskiem aż do Lublina, lecz widząc bezsens 
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dalszego przemieszczania się na wschód, wrócił pociągiem do Częstochowy 

gdzie dla bezpieczeństwa wysiadł i udał się na piechotę do Pszowa (przybył do 

rodzinnej miejscowości po trzech dniach). Na początku listopada 1939 r. 

zgłosiwszy swoje przybycie w Urzedzie Gminnym (taki obowiązywał nakaz), 

dostał polecenie meldowania się na posterunku policji niemieckiej co dwie 

godziny – przez sześć tygodni. W grudniu 1939 r. zaangażował się w działalność 

konspiracyjną. Dnia 5.03.1940 r. w sprzeczce z lokatorką krewnych – 

mieszkających w Kokoszycach, powiedział coś obraźliwego o Hitlerze. Donos 

lokatorki o owym incydencie na policję, spowodował jego aresztowanie i 

przekazanie na gestapo do Rybnika. Przebywał w wiezieniu rybnickim do końca 

kwietnia 1940 r., a następnie zwolniony był do domu. Ponieważ był rocznikiem 

poborowym, próbowano wymusić na nim, by w deklaracji do volkslisty zamiast 

„narodowość Polska” zmienił wpis na „narodowość Niemiecka”, a ponieważ nie 

zgodził się na to, został odesłany do KL Dachau razem z innymi podobnie 

myślącymi kolegami: Hubertem Włoczkiem, Józefem Białkiem i Józefem 

Stankiem. W Dachau zarejestrowany był jako więzień nr 12773. W maju 1941 r. 

został wysłany do KL Oranienburg k.Berlina i tam był więźniem nr 30231. Dnia 

27.05.1942 r. został zwolniony do domu z obowiązkiem zgłoszenia się na 

gestapo w Katowicach. Gdy przybył do Pszowa, po krótkotrwałym odpoczynku, 

podjął pracę jako górnik w kop. „Anna”. Obawiając się jednak ponownego 

wezwania do wojska, od września 1944 r. ukrywał się w innej miejscowości i 

wrócił do Pszowa gdy skończyła się okupacja hitlerowska w 1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Jana Balcarka), skor. 10. 

 

BAŁDYGA FRANCISZEK, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 2.03.1891 r. w Starej Wsi k/Raciborza. Były powstaniec – uczestnik 

trzech powstań śląskich. Członek żandarmerii polowej w szwadronie rybnickim. 

W latach międzywojennych pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku. W okresie 

okupacji hitlerowskiej aresztowany 20.04.1940 r. i przekazany do KL 

Auschwitz. W 1941 r. zwolniony z obozu. Po zakończonej okupacji w 1945 r. 

kontynuował pracę w Hucie „Silesia”. Zaangażowany jako działacz społeczny. 

Zmarł 16.09.1975 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 17-18. 

 

BAŁDYK BONIFACY, 
Więzień w Strzelcach Opolskich. 

Urodzony 25.05.1879 r. w Kobiernie w woj. poznańskim, 

mieszkaniec Żor pow. rybnicki, Komisaryczny Burmistrz w 

przełomowym okresie na początku lat 20-tych, poseł. Były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich, zaangażowany w 

działalność plebiscytową. W 1926 r. został członkiem Rady 

Naczelnej Narodowego Związku Powstańców Śląskich i 

Byłych Żołnierzy. Do 1927 r. pełnił funkcję prezesa 

założyciela Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w 

Żorach.  
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W 1928 r. z listy Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy z okręgu 

Cieszyn – Pszczyna – Rybnik, został wybrany do II Sejmu Rzeczypospolitej. W 

1930 r. został wybrany posłem do III Sejmu Śląskiego. Tak wybitnego 

społecznika, Niemcy już przed wybuchem wojny (w 1939 r.) wpisali do „księgi 

gończej” Sonderfahndungsbuch Polen (strona zarejestrowania 7B), czyli 

przewidziany przez hitlerowców do likwidacji w pierwszej kolejności. Uchodził 

więc przed Niemcami przed wrześniem 1939 r. i dotarł aż do Łańcuta, skąd 

23.10.1939 r. wrócił do Żor, i już następnego dnia został aresztowany. Osadzony 

w katowickim więzieniu, ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony 

8.11.1939 r., ale już dwa dni później skazano go na pięć lat ciężkiego więzienia 

w Strzelcach Opolskich, gdzie zmarł 30.04.1940 r. Ciało wydano rodzinie, 

która pochowała go 7.05.1940 r. w rodzinnym grobowcu. Po kilku dniach ciało 

B. Bałdyka zostało przez bojówkarzy hitlerjugend z grobowca wyrzucone, a w 

zburzonym grobowcu urządzono śmietnik. W 1952 r. ekshumowano je i na 

powrót złożono w odbudowanym grobowcu. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej 

Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu „Polonia 

Restituta”. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

BAŁDYK JADWIGA, 
Więźniarka KL Ravensbrück, więzienia w Frysztak, w Katscher Altenburg. 

Mieszkanka Żor pow. rybnicki – żona Bonifacego. Aresztowana w maju 1940 r. 

i skazana na pobyt w obozie koncentracyjnym – przetransportowana do KL 

Ravensbrück. Była też więziona w Frysztat, w Katscher Altenburg. Nieznane są 

dalsze losy tej więźniarki. Doczekała się wyzwolenia w kwietniu 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BAŃCZYK FILIP,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Urodzony w 1892 r. rolnik. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany już w pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej, przetransportowany 

został do obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 r. po 

wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), a usytuowanego w lesie między 

Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Zginął w tym obozie – 

rozstrzelany i pochowany we wspólnej mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BARCIAŃSKI WILHELM,  
Więzień – brak informacji dot. nazwy obozu. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany 20.05.1040 r. i osadzony w obozie 

koncentracyjnym, lecz brak jest informacji o nazwie obozu, brak też 

dokładniejszych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

BARON JÓZEF, 
Więzień KL Oranienburg, KL Dachau. 
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Urodzony 9.04.1889 r. W okresie międzywojennym mieszkaniec Rybnika. Były 

powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego. Kierownik 

Opieki Społecznej przy Zarządzie Miejskim w Rybniku. Wciągnięty był w 1939 

r. do niemieckiej „księgi gończej” Sonderfahndungsbuch Polen (strona 

zarejestrowania 8B). Aresztowany 10.11.1939 r. i przetransportowany do KL 

Oranienburg, a stamtąd do KL Dachau, gdzie zginął 25.02.1940 r. Niestety, 

brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36, A. 
Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 29.  

 

BARON STANISŁAW, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Oranienburg. 

Urodzony 27.04.1899 r., mieszkaniec wioski Radoszowy w pow. rybnickim. 

Przedwojenny działacz społeczny, organizator POW Górnego Śląska w 

Rydułtowach, powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, działacz 

plebiscytowy. Aresztowany 10.11.1939 r. i przetrzymywany wpierw w 

więzieniu w Rybniku, natomiast 1.04.1940 r. przesłany do KL Oranienburg 

gdzie zginął 22.05.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BARTKIEWICZ MICHAŁ, 
Więzień KL Auschwitz nr 135764, KL Buchenwald. 

Urodzony 20.09.1900 r. w Wodzisławiu Śl. Aresztowany w czwartym roku 

trwania okupacji hitlerowskiej i przekazany transportem zbiorowym z Katowic 

do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został 6.08.1943 r. w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 135764. Następnie, 29.08.1944 r. przeniesiony do KL 

Buchenwald. Brak informacji o dalszym losie więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 374. 
 

BARTOŃ JAN,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 2.05.1940 r. i przetrzymywany 

przez trzy miesiące w więzieniu w Rybniku – do 3.08.1940 r. Brak informacji o 

dalszym losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BARWIŃSKA EWA ANIELA,  
Więźniarka KL Auschwitz.  

Urodzona 26.02.1904 r. w Pewli Wielkiej, powiat żywiecki, Górny Śląsk, córka 

Anny Barwińskiej, mieszkanka Baranowic pow. Rybnik. Aresztowana w 1943 r. 

i przekazana do KL Auschwitz gdzie zginęła 16.11.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 32188/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 6:55, określenie przyczyny zgonu to „Kachexie nach 

Fleckfieber” (wycieńczenie organizmu po tyfusie plamistym). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 22, s. 624, nr id. 62499. 

 

BARWIŃSKI EMIL,  
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Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 15.03.1940 r. w Baranowicach k.Żor pow. rybnicki, syn Antoniego i 

Ewy, zamieszkały w Baranowicach pow. Rybnik. Zabrany wraz z rodzicami do 

KL Auschwitz i tam zginął 7.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

20225/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:30, 

określenie przyczyny zgonu to „Pneumonie” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 738, nr id. 55187. 
 

BARWIŃSKI HENRYK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 16.02.1942 r. w Baranowicach k/Żor pow. rybnicki, syn Adama i 

Anieli, zamieszkały w Baranowicach. Zabrany wraz z rodzicami do KL 

Auschwitz gdzie zginął 4.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

20383/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:00, 

określenie przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/ nieżyt 

żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1119; APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 901, nr id. 55345. 

 

BASISTA MAKSYMILIAN,  
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 152740. 

Urodzony 7.08.1883 r. w Górkach pow. raciborski, syn Jana i 

Franciszki z d. Kałuża. Wyróżniająca się osobowość życia 

oświatowego i politycznego w rybnickim. Był członkiem 

„Eleussis”6, zaangażowany w działalność Towarzystwa 

Młodzieży Polskiej, Towarzystwa Czytelni Ludowych, 

współzałożycielem Towarzystwa Śpiewaczego „Seraf” w 

Rybniku, założyciel w 1911 r. pierwszej polskiej gazety w 

Rybniku o nazwie „Straż nad Odrą”.  

Należał do ścisłego dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego 

Śląska, uczestnik Powstań Śląskich. W czasie kampanii plebiscytowej był 

redaktorem „Gazety Rybnickiej”. Kolejne funkcje jakie pełnił to: w okresie 

1922-1934 przewodniczący Rady Miejskiej Rybnika, od 1934 r. wiceburmistrz 

Rybnika. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, jako bardzo aktywny 

działacz polityczno-społeczny, zmuszony był się ukrywać (na ziemi 

krakowskiej) pod przybranymi nazwiskami „Kwiecień” lub „Gołucki”, gdyż tuż 

przed wybuchem wojny (w 1939 r.) wpisany był do „księgi gończej” 

Sonderfahndungsbuch Polen (strona zarejestrowania 9B) – czyli przewidziany 

przez hitlerowców do „likwidacji” w pierwszej kolejności. Niestety, mimo 

stosowanej przezorności, w 1943 r. został aresztowany w Krakowie i 

przetrzymywany w więzieniu na Montelupich a następnie przekazany do KL 

Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień nr 152740. Dnia 11.11.1944 r. 

transportem zbiorowym został przeniesiony do obozu pracy w Bawarii, lecz po 

                                                 
6 Organizacja „Eleussis” powstała w Krakowie na początku XX wieku. Jej celem było pielęgnowanie zasad 

absolutnej wstrzemięźliwości od wszystkich nałogów. 
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likwidacji tego obozu 2.04.1945 r. dostał się do obozu leśnego w Mattenheim 

gdzie doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie w dniu 2.05.1945 r. Po 

powrocie do rodzinnego Rybnika, nadal prowadził do 1949 r. księgarnię (przy 

ul. Kościelnej). Zmarł 3.11.1967 r. W uznaniu zasług – odznaczony Orderem 

Polonia Restituta. 
Bibliografia: L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 1; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 14; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, 
Opole 1984 r., s. 127-140; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 186-188, 199, 

201, 202, 293-295; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 29, I. 

Libura, Maksymilian Basista rybnicki księgarz i społecznik (1883-1967), Zeszyty Rybnickie nr 2, rok 1991, s. 
37, 38. 

 

BENISZ MACIEJ, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 24232 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 18.02.1898 r. w Gardawicach pow. pszczyński, syn Józefa i Marii z d. 

Borówka. Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Aresztowany 

we wrześniu 1941 r., wpierw więziony był w więzieniu w Rybniku, a następnie 

przywieziony 12.12.1941 r. do KL Auschwitz i oznaczony numerem obozowym 

24232. Zginął w tym obozie 21.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

1488/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18.55, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Grippe” (nieżyt/katar jelit przy 

grypie).  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37, I. Pająk, 
Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 137; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 16; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1488, 

nr id. 3120. 
 

BEYGA BOGDAN, pseud. „Orlicz”, 
Więzień obozu w Treblince. 

Urodzony w 1923 r. w Rybniku, najstarszy syn Czesława. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany dla ruchu oporu. Aresztowany w 1943 r. i 

przekazany do obozu pracy w Treblince I – tam zginął. Brak dokładniejszych 

informacji o jego losie w obozie.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 16. 

 

BEYGA CZESŁAW, 
Więzień w Żorach. 

Urodzony 16.07.1893 r. w Grodzisku Wielkopolskim, 

mieszkaniec Rybnika. Uczestniczył w powstaniu 

wielkopolskim. Aresztowany już w pierwszym dniu okupacji 

hitlerowskiej i więziony w więzieniu w Żorach. Gdy po kilku 
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miesiącach zwolniono go z więzienia, przedostał się do 

Generalnej Guberni i tam się ukrywał. Po zakończeniu wojny 

w 1945 r. powrócił do Rybnika i pracował w handlu.  

Był działaczem Zrzeszenia Kupców Polskich. Zmarł 18.07.1960 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 17. 

 

BEYGA JERZY, 
Więzień stalagu Altengrabow. 

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

mieszkaniec Rybnika, a w okresie okupacji hitlerowskiej rodzina Beygów po 

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

był członkiem „Szarych Szregów” oraz organizacji konspiracyjnej AK, brał 

udział w powstaniu warszawskim. Dostał się do niewoli 30.09.1944 r. i 

przekazany do stalagu7 XI A Altengrabow k.Magdeburga, z którego wyzwoliły 

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

Warszawie, gdzie pracował do emerytury w Zakładach Optycznych w 

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

 

BEZEG KAZIMIERZ, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 15.11.1891 r. w Chorodyszcze pow. tarnopolski, mieszkaniec 

Rybnika. Przed pierwszą wojną światową odbywał służbę wojskową w armii 

austriackiej. Po plebiscycie na Górnym Śląsku, pracował w Rybniku w policji 

państwowej. Był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1933 r. był 

współzałożycielem Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Aresztowany zaraz na 

początku okupacji hitlerowskiej w 1939 r. i więziony dłuższy czas w wiezieniu 

w Rybniku. Po zwolnieniu z wiezienia, wyjechał wraz z rodziną do Dębicy 

gdzie przebywał do zakończenia okupacji. W 1945 r. wrócił do Rybnika i był 

zaangażowany w Powiatowym Komitecie Polskiej Partii Socjalistycznej. Był 

radnym Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku i w latach 1945-1948 jej 

przewodniczącym. Po połączeniu PPS i PPR – wycofał się z działalności 

politycznej. Zmarł 30.01.1960 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 17. 

 

BIAŁAS MAKSYMILIAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 181847, KL Buchenwald nr 119391. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 W czasie drugiej wojny światowej – obóz dla jeńców wojennych (szeregowców i podoficerów w 

Niemczech). 
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Urodzony 24.06.1926 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Aresztowany początkiem 

1944 r. i przekazany do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany był 17.04.1944 r. 

w obozowej ewidencji jako więzień nr 181847. Następnie, 22.01.1945 r. 

przeniesiony został do KL Buchenwald i tam zarejestrowany jako więzień nr 

119391. Brak informacji dalszym o losie tego więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 458. 
 

BIAŁECKA OTYLIA, 
Więźniarka w Katowicach, Mysłowicach, Bytomiu. 

Urodzona 25.11.1911 r. w Połomi pow. rybnicki. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowała się w działalność dla organizacji konspiracyjnej AK 

– pełniła funkcję łączniczki, a wciągnięta została do tejże organizacji przez 

Martę Maciończyk. W styczniu 1944 r. wiozła do Sosnowca meldunek 

inspektora Inspektoratu Rybnickiego AK – Władysława Kuboszka. W Sosnowcu 

została aresztowana. Przekazana do więzienia w Katowicach, następnie do 

więzienia śledczego w Mysłowicach i do więzienia w Bytomiu. Wymyślnymi 

torturami wymuszano na niej zeznania, ale ponieważ nie zdradziła żadnej 

informacji o organizacji i jej członkach, Sąd Specjalny zwolnił ją w lutym 1945 

r. z dalszego przebywania w więzieniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Otylii Miałeckiej), skor. 7. 

 

BIAŁEK AUGUST,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 7530.  

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 29.11.1893 r. w Pszowie pow. rybnicki, syn Józefa i Teresy z d. 

Głombica, zamieszkały w Rydułtowach, z zawodu górnik. Były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. Po aresztowaniu 1.11.1940 r., przetrzymywany był 

w więzieniu w Rybniku, a następnie, przekazany został do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 18.12.1940 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 7530. 

Zginął w tym obozie 7.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

4600/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:20, 

określenie przyczyny zgonu to „Bronchialkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt 

oskrzeli przy osłabieniu fizycznym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 63; APMA-B „Księga zgonów”, t. 4, s. 100, nr id. 6213; Zbiory J. Delowicza. 

 

 

BIAŁEK JÓZEF,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 12772, KL Auschwitz nr 7335. 
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Urodzony 18.03.1921 r. w Pszowie pow. rybnicki, syn Konstantego i Antoniny. 

Wyuczył się zawodu ślusarza w kop. „Anna” w Pszowie. Był młodzieńcem 

bardzo zaangażowanym w życie społeczno-kulturalne w miejscu 

zamieszkiwania. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz chóru im. 

Paderewskiego. W dniu wybuchu drugiej wojny światowej miał 18 lat i nadal 

pracował w kopalni. Jesienią 1939 r. na tzw. „palcówce” jednoznacznie określił 

się, że jest narodowości polskiej. W grudniu tegoż roku otrzymał wezwanie do 

rejestracji wojskowej. Nie stawił się jednak do poboru, uważając że jako Polaka 

pobór go nie obowiązuje. Uznany został za przestępcę i aresztowany. Przez kilka 

dni przebywał w więzieniu w Rybniku, gdzie spotkał kolegów z Pszowa – 

Huberta Włoczka i Jana Balcarka. Dnia 21.05.1940 r. wywieziony został do 

Sosnowca i dołączony do transportu do KL Dachau gdzie zarejestrowany był 

jako więzień nr 12772. W dniu 4.12.1940 r. przybył do KL Dachau komendant 

KL Auschwitz Rudolf Hoess po wykwalifikowanych rzemieślników, 

potrzebnych do szybkiej rozbudowy obozu w Oświęcimiu. Wytypowano w 

związku z tym 500 więźniów i dnia 15.12.1940 r. wysłano ich do KL Auschwitz. 

Wśród tych więźniów był także Józef Białek. W KL Auschwitz był więźniem nr 

7335. Przez krótki okres był zatrudniony jako nosiciel zwłok z izby chorych i 

placu do krematorium, a następnie w komandzie budowlanym. Na pisemne 

prośby rodziców o zwolnienie syna z obozu, 28.05.1941 r. odzyskał wolność. Po 

miesięcznym odpoczynku w domu, podjął pracę w kop. „Anna” jako ślusarz. W 

grudniu został wpisany na listę narodowościową (Volkslistę) grupa III i 

zaciągnięty do wojska niemieckiego. Służył w Opolu, potem w Danii, a stamtąd 

dostał się na front inwazyjny do Francji gdzie 18.03.1945 r. trafił do niewoli. 

Zgłosił się ochotniczo do polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Do kraju wrócił 

w lutym 1946 r. w mundurze wojskowym. W Gdańsku Oliwie został 

zdemobilizowany i 25.02.1946 r. wrócił do Pszowa. Podjął pracę w kop. 

„Anna”, w 1951 r. ożenił się z córką Alojzego Muchy – znanego powstańca z 

Pszowa.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 58; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Józefa Białka), skor. 10. 

 

BIAŁY HENRYKA, 
Więźniarka miejscowego więzienia w Radlinie.  

Urodzona 27.12.1923 r., córka Baltazara i Stanisławy, zamieszkała w 

Marklowicach k/Radlina-Obszary pow. rybnicki. Zatrudniona była w czasie 

okupacji jako pomoc domowa u rodziny niemieckiej w Wodzisławiu Śl. 

Aresztowana z matką i bratem Zbigniewem, przetrzymywana była przez okres 
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trzech tygodni w miejscowym więzieniu w Radlinie – które było zarazem 

aresztem gestapo ewakuowanego z Rybnika. Obu kobietom zarzucano 

udzielenie schronienia i żywienie partyzantów oraz robotników ukrainskich 

zbiegłych z robót przymusowych w Rzeszy. Osądzona na karę smierci – 

21.03.1945 r. zamordowana została wraz z matką Stanisławą, przez wrzucenie 

do czeluści szybu kopalni „Reden”8 w Radlinie. Jej tożsamość stwierdzono po 

złotych kolczykach w uszach i resztkach swetra z guzikami w jaki była ubrana 

podczas aresztowania.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „ŚLĄSK”, Nr 1, styczeń 2002 r.  

 

BIAŁY STANISŁAWA, 
Więżniarka więzienia miejscowego w Radlinie. 

Urodzona w 1901 r., mieszkanka Marklowic k/Radlina pow. rybnicki. Od 

rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność ruchu oporu, a 

z chwilą powołania do życia ZWZ/AK, żołnierz tej organizacji w Obwodzie AK 

Wodzisław Śl. Za ukrywanie w swoim mieszkaniu partyzantów i robotników 

ukrainskich zbiegłych z robót przymusowych w Rzeszy, aresztowana razem z 

córką Henryką i synem Zbigniewem. Przetrzymywana była przez okres trzech 

tygodni w miejscowym więzieniu w Radlinie – które było zarazem aresztem dla 

ewakuowanego gestapo z Rybnika. Osądzona na karę smierci – 21.03.1945 r. 

zamordowana została wraz z córką przez wrzucenie do czeluści szybu kopalni 

„Reden” w Radlinie. Po wyzwoleniu, wydobyto z wnętrza szybu zwłoki kilku 

ofiar. Stanisławę rozpoznano na podstawie obrączki ślubnej i złotym 

pierwścionku z zielonym kamieniem. Brak innych informacji o okolicznościach 

jej smierci. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „ŚLĄSK”, Nr 1, styczeń 2002 r.  
 

BIAŁY ZBIGNIEW, 
Więień więzienia miejscowego w Radlinie 

Urodzony w 1926 r., mieszkaniec Marklowic k/Radlina-Obszary pow. rybnicki, 

syn Baltazara i Stanisławy. W okresie okupacji hitlerowskiej był zatrudniony 

jako robotnik w lesie na terenie Obszar, równocześnie zaangażował się w 

działalność konspiracyjną w ZWZ. Przez donos, że wraz z matką i siostrą 

pomaga w ukrywaniu się partyzantów i zbiegów z przymusowych robót w 

Rzeszy, został aresztowany i przetrzymywany przez okres trzech tygodni w 

miejscowym więzieniu w Radlinie, które było zarazem aresztem gestapo 

przeniesionym z ewakuowanego Rybnika. 3.03.1945 r. gestapowcy wraz z 

policjantami zabrali go jako przewodnika do domu rodziny Zamarskich, których 

chcieli aresztować. Prawdopodobnie przy stosownej okazji Zbigniew podjął 

                                                 
8 „Reden”, nazwa szybu kopalni istniejacej na terenie Radlina-Biertułtów w latach 1842-1873 i 1892-1905. Po 

zakończeniu eksploatacji złóż tej kopalni, wlot do szybu zamurowano i pozostawiono jedynie niewielki otwór 

zabezpieczony betonową pokrywą. W ostatnich miesiącach okupacji, hitlerowcy wykorzystali szyb o 
głebokości ponad 240 metrów, by usmiercać tam mieszkańców ziemi rybnicko-wodzisławskiej, wrzucając w 

jego czeluść, ofiary skazane na śmierć. W nieczynnym szybie zalanym częściowo wodą, lustro wody sięgało 

ok. 170 metrów od wysokości wlotu zabezpieczonego ową pokrywą betonową. 
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próbę ucieczki, podczas której został zastrzelony. Jego zwłoki pochowano 

potem w pobliżu budynku miejscowego Urzędu Gminy.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „ŚLĄSK”, Nr 1, styczeń 2002 r.  
 

BICZYSKO AUGUSTYN,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 2.05.1940 r. wraz z Janem 

Bartoniem i przetrzymywany przez trzy miesiące w więzieniu w Rybniku. Po 

tym terminie wypuszczono go do domu. Brak jest informacji o jego dalszym 

losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

BICZYSKO RYSZARD,  
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 28.01.1923 r. w Rybniku, syn Waltera i Heleny z d. Kołodziej, 

mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej, przekazany został do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

23.10.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3170/1941 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:30, określenie 

przyczyny zgonu to „Phlegmone bei Darmkatarrh” (flegmona przy katarze/ 

nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1119; APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 170, nr id. 312. 

 

BICZYSKO WALTER,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 20.01.1893 r. w Kuźni Raciborskiej pow. raciborski. Członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen. 

Zginął w tym obozie 13.03.1941 r. Niestety, brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BICZYSKO WALTER, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Gdy rozpoczęły się jego okupacyjne tragiczne przeżycia, miał 47 lat, 

mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Aresztowany w początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego – brak informacji o 

nazwie obozu w jakim przebywał. Zginął w obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Informacja otrzymana z tygodnika „NOWINY” – bez adresu nadawcy! 
 

BIEGESZ STEFAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, wiezień obozów pracy. 

Urodzony 25.11.1922 r. w Rybniku. Po skończeniu szkoły powszechnej, uczył 

się w szkole handlowej lecz naukę przerwała okupacja hitlerowska. Wezwany w 

1942 r. na komisję poborową, odmówił wstąpienia do wojska niemieckiego, 

twierdząc że jako Polak niemieckiego munduru nie założy. Został za ową 

manifestację patriotyzmu aresztowany i więziony w więzieniu w Rybniku, a po 
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trzech miesiącach wysłany do obozu dla obcokrajowców na terenie Łużyc. Z 

tego obozu został przeniesiony do obozu na terenie Niemiec, gdzie przebywał do 

wyzwolenia przez wojska alianckie. Wstąpił do Polskiego Wojska jakie 

formowało się w Zachodniej Europie i po około dwóch latach tj. w 1947 r. 

wrócił do kraju. Niestety, pod koniec 1948 r. został aresztowany przez UB 

oskarżony o szpiegostwo i skazany na 12 lat więzienia. W 1956 r. zwolniony z 

więzienia, pracował w handlu. Zmarł nagle 18.02.1983 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 19. 

 

BIELA TEOFIL,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach.  

Urodzony 13.03.1897 r. w Zaorzu pow. zabrzański, mieszkaniec Czuchowa w 

pow. rybnickim, naczelnik gminy w Czuchowie. Od 1.02.1919 r. członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich, dowódca III baonu 

powstańczego, w drugim powstaniu był ranny. Dnia 3.05.1921 r. rozbijał 

bojówki niemieckie w Czerwionce i Knurowie. Przed wybuchem wojny we 

wrześniu 1939 r. jako dowódca 2 batalionu Ochotniczych Oddziałów 

Powstańczych walczył z Freikorpusem na terenach Nieborowice – Szczygłowice 

– Knurów – Wilcza Dolna. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, przetransportowany został do przejściowego obozu 

zorganizowanego w 1939 r. przez hitlerowców w lasach między Krywałdem – 

Nieborowicami – Pilchowicami. Zginął w tym obozie – rozstrzelany.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 19-20; Zbiory J. Delowicza. 
 

BIELICH WILHELM, 
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, były uczeń Gimnazjum im. K. Miarki w Żorach. 

Aresztowany 2.05.1940 r. i przekazany do KL Mauthausen-Gusen. Został 

zwolniony z obozu 13.11.1940 r. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, 1999 r., s. 87; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 
Mauthausen nie figuruje.  

 

BIENIEK MARTA, 
Więźniarka obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkanka Niedobczyc k/Rybnika. Aresztowana w pierwszych tygodniach 

okupacji hitlerowskiej i podobno przekazana do KL Auschwitz. Brak 

dokładniejszych informacji o jej losie. Zginęła w obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

BIERZA ALOJZY, 
Więzień KL Auschwitz nr 7507. 

Urodzony 6.01.1907 r. w Dzimierzu k/Rydułtów pow. rybnicki, mieszkaniec 

tejże miejscowości. Aresztowany w pierwszych miesiącach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został 

18.12.1940 r. jako więzień nr 7507. Zwolniony z obozu 23.09.1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 62; Zbiory J. Delowicza. 
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BIRKE JADWIGA z d. GOLLA,  
Więźniarka KL Auschwitz.  

Urodzona 14.09.1907 r. w Raciborzu, córka Józefa i Marty z d. Dzierza, 

mieszkanka Raciborza. Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej i 

przetransportowana do KL Auschwitz, zginęła w tym obozie 4.04.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 18060/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:40, określenie przyczyny zgonu to 

„Durchfall” (biegunka). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1155; APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 60, nr id. 53055. 

 

BISKUP AUGUSTYN,  
Więzień obozu karnego w Strzelcach Opolskich, obozu koncentracyjnego na terenie 

Niemiec. 

Urodzony 13.08.1895 r. w Świętochłowicach. Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. 

Rozpoczął pracę w kop. „Deutschland” w Świętochłowicach jako młody 

chłopak. Po pierwszej wojnie światowej czynnie włączył się do walk o powrót 

Śląska do Polski, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz 

plebiscytowy, członek Związku Powstańców Śląskich. Żonaty z Marią z d. 

Kiełkowska. Na skutek ran odniesionych w powstaniu, po włączeniu Śląska do 

Polski musiał podjąć lżejszą pracę, więc w 1925 r. przeniósł się do Żor i 

pracował w charakterze urzędnika w Sądzie Grodzkim. W 1926 r. pracował w 

sądzie w Katowicach, a następnie ponownie w Żorach jako strażnik więzienny 

Aresztowany 14.09.1939 r. i przetrzymywany w ciężkim więzieniu w Strzelcach 

Opolskich - za działalność powstańczą i skazany na trzy lata ciężkich robót - 

osadzony w obozie karnym w Strzelcach Opolskich. Pod koniec września 1939 

r., Niemcy wysłali go wraz z innymi więźniami do obozu koncentracyjnego w 

Rzeszy (nieznana nazwa obozu). Zwolniony z obozu 10.11.1942 r. Po 

wyzwoleniu wstąpił do PPR i organizował władzę ludową w Żorach. Pełnił 

funkcję sekretarza KM PPR. (w marcu 1945 r. wybrano go I sekretarzem PPR w 

Żorach, a w październiku tegoż roku został wybrany przez Radę Miejską w 

Żorach burmistrzem miasta). W listopadzie 1945 r. mianowano go wójtem gmin 

zbiorowych w Żorach z poleceniem ich organizowania. Na jednym z zebrań – w 

Kleszczowie, 6.01.1946 r. został postrzelony przez członków nieznanej grupy 

działającej przeciwko rodzącej się ówcześnie władzy. Zmarł po kilku godzinach 

w mikołowskim szpitalu. Pochowany został na cmentarzu w Żorach.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BISKUP FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Buchenwald. 

Urodzony 11.10.1877 r., mieszkaniec Czernic w pow. rybnickim – wójt Czernic. 

Były powstaniec, współorganizator POW Górnego Śląska w Czernicy, prezes 

miejscowego Związku Powstańców Śląskich oraz Polskiego Komitetu 

Plebiscytowego. Aresztowany przez członków freikorpusu, pobity do utraty 

przytomności na miejscowym posterunku policji, a następnie w drugiej dekadzie 
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września 1939 r. przewieziony wpierw do więzienia w Rybniku, a następnie 

przekazany do KL Buchenwald, gdzie zginął 27.03.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BISKUP WIKTOR, 
Więzień w Żorach, KL Dachau, KL Sachsenhausen nr 12750. 

Urodzony 16.12.1920 r. w Świętochłowicach, syn Augustyna i Marii z d. 

Kiełkowska, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej 

w 1934 r., uczył się w szkole zawodowej którą ukończył w 1936 r. i następnie 

pracował jako pracownik biurowy w Hucie „Pawła” w Żorach. Był 

przedwojennym działaczem młodzieżowym. Aresztowany został w drugim dniu 

okupacji hitlerowskiej pod zarzutem, że pełniąc straż przy budynku magistratu 

strzelał 1.09.1939 r. do Niemców. Od 2.09. do 22.12.1939 r. był więziony w 

więzieniu w Żorach. Następnie, przekazano go do KL Dachau, a po krótkim 

czasie do KL Sachsenhausen gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 12750. 

Przebywał w tych obozach w okresie 20.04.1940 do 20.12.1940 r. Na skutek 

starań rodziny, zwolniono go z obozu. Od 10.02.1941 do 10.09.1943 r. pracował 

jako malarz w firmie prywatnego przedsiębiorcy w Warszowicach, a później 

został przeniesiony do przedsiębiorstwa Sohrauer Eisenwerke w Żorach gdzie 

pracował do zakończenia okupacji hitlerowskiej. Po wojnie pracował przy 

organizowaniu Gminy Zbiorowej, był też działaczem społeczno-politycznym. 

Od 1947 do 1959 r. pracował w Odlewni Żeliwa w Żorach, zaś od 4.05.1959 do 

lutego 1970 r. w Miejskich Zakładach Budownictwa Mieszkalnego w Rybniku. 

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

 

BITTNER FRYDERYK WOJCIECH,  
Więzień więzienia w Katowicach. 

Urodzony 17.02.1893 r., nauczyciel z Niedobczyc w pow. rybnickim. 

Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej pod zarzutem działalności w 

ruchu oporu. Więziony w Katowicach i tam 21.05.1943 r. zgilotynowany.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 34. 
 

BITTNER WILHELM, 
Więzień obozu jenieckiego Altengrabow, wiezień obozu pracy. 

Urodzony 6.04.1903 r. w Zamysłowie – dzielnica Rybnika. Członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania 

śląskiego, działacz plebiscytowy. Pracownik kop. „Chwałowice” w 

Chwałowicach. Od 15.03.1925 r. służył jako wojskowy w stopniu sierżanta – 

uczestniczył w kampanii wrześniowej w 95 Pułku Piechoty Dywizji Korpusu 

Ochrony Pogranicza w woj. lwowskim. Dostał się do niewoli niemieckiej i 

został osadzony w obozie jenieckim Altengrabow, skąd udało mu się uciec 

24.12.1939 r. Zatrzymano go na terenie Słowacji, aresztowano i skierowano do 

obozu pracy w kamieniołomach, skąd ponownie uciekł. Po powrocie w rodzinne 

strony, zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Po 
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zakończeniu okupacji, od 1.04.1945 r. komendant posterunku Milicji 

Obywatelskiej w Zamysłowie, od 26.06.1945 r. pracownik PKP jako kierownik 

pociągu – pracował do czerwca 1962 r. Zmarł 15.01.1969 r. w Rydułtowach.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 21. 

 

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

Urodzony 12.09.1910 r. w Pietwaldzie pow. karwiński. Po ukończeniu pięciu 

klas szkoły powszechnej - polskiej w Pietwaldzie, udał się na dalsze studia do 

polskiego gimnazjum w Orłowej, zdając maturę w 1929 r. Od września 1929 r. 

do wybuchu drugiej wojny światowej był nauczycielem polskiej szkoły 

powszechnej w Wierzniowicach. Na Zaolziu brał aktywny udział w życiu 

społecznym (w środowisku polskim). Podczas okupacji hitlerowskiej nadal 

przebywał na Zaolziu wykonując pracę robotnika. Podejrzewany o działalność 

konspiracyjną, został na początku 1940 r. aresztowany i wywieziony do KL 

Dachau, a stamtąd KL Mauthausen-Gusen. Zwolniono go z obozu w 1943 r. Po 

powrocie do domu pracował jako robotnik w kopalni w Karwinie. W 

październiku 1943 został przymusowo zaciągnięty do wojska niemieckiego więc 

przy najbliższej okazji zdezerterował i przedostał się do Anglii, gdzie zaciągnął 

się do wojska polskiego. Z Anglii powrócił do kraju w styczniu 1946 r. Od 

marca 1946 r. do czerwca 1955 r. był nauczycielem, a od września 1955 r. do 

1970 r. kierownikiem szkoły w Łaziskach Wodzisławskich. Był też w tej 

miejscowości aktywnym działaczem społeczno-politycznym. Od 1.09.1971 r. 

przeszedł na emeryturę i w tym samym roku zmarł. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Floriana Prochowskiego), skor. 7; W ocalałej 
kartotece wieźniów KL Mauthausen nie figuruje.  

 

BLACHNICKI FRANCISZEK, 
Więzień KL Auschwitz nr 1201, KL Flossenburg.  

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 24.03.1921 r. w Rybniku. Harcerz, uczestniczył w kampanii 

wrześniowej w stopniu plutonowego-podchorążego. Został aresztowany w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 17.04.1940 r. w miejscowości 

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

Tarnowskich Górach. Przewieziony do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 

25.06.1940 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 1201. W 1944 r. 

przeniesiono go do KL Flossenburg (Schwarzwald – Bawaria). Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozach przeżył i doczekał się wyzwolenia przez 

wojska alianckie w dniu 22.04.1945 r. Po wojnie ukończył studia teologiczne w 
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Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 1950 r. otrzymał świącenia 

kapłańskie i od tego czasu realizował powołanie duszpasterskie. Był wikarym w 

Rydułtowach i kilku innych śląskich parafiach. Założyciel ruchu oazowego 

Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby 

Wyzwolenia Narodów. W 1980 r. pracował naukowo na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Zmarł w 1987 r. w Karlsbergu w 

Niemczech. Odznaczony: pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski (17.02.1994 r.), Krzyżem Oświęcimskim (5.05.1995 r.). Dnia 

9.12.1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacji księdza Franciszka Blachnickiego. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 33; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 21. 

 

BLUSZCZ JAN,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej, przesłany został do KL Mathausen-Gusen i zginął w tym 

obozie. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

BLUSZCZ KAROL,  
Więzień KL Mathausen-Gusen. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki, syn Jana. Urzędnik Urzędu Celnego – już 

przed wybuchem wojny (w 1939 r.) wpisany do „księgi gończej” 

Sonderfahndungsbuch Polen (strona zarejestrowania 12B), czyli przewidziany 

przez hitlerowców do likwidacji w pierwszej kolejności. Aresztowany 

20.05.1940 r. i przekazany został do KL Mathausen-Gusen i tam zginął. Brak 

jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 30; Zbiory J. 

Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

BLUSZCZ WILHELM,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Brzegu, Rawiczu, Sosnowcu. 

Urodzony 4.01.1898 r. w Solarni pow. rybnicki. Kierownik szkoły w 

Jankowicach k/Rybnika – mieszkaniec tejże miejscowości. Działacz kulturalny i 

oświatowy, organizator zespołów teatralnych i chórów. Powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Był od dawna uznawany za wroga Niemiec, ze względu na 

udział w powstaniach śląskich i przynależność do Związku Powstańców 

Śląskich. Aresztowany w krótkim czasie po rozpoczęciu się okupacji 

hitlerowskiej (w październiku 1939 r.). Przebywał wpierw w wiezieniu w 

Rybniku, po osądzeniu, skazano go za działalność polityczną na pięć lat 

wiezienia, więc odsiadywał ten wyrok w więzieniu w Raciborzu, w Brzegu i 

przez jeden rok w Rawiczu. Z Rawicza przeniesiony został do ciężkiego 

więzienia w Brzegu, a następnie przeniesiony do więzienia w Sosnowca, gdzie 

zmarł 2.02.1943 r. – po dziewięciu miesiącach pobytu na więziennej tułaczce – 

na skutek głodu i wycieńczenia organizmu. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 34; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 

21-22; Zbiory J. Delowicza. 
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BŁATOŃ JÓZEF,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 136216, KL Buchenwald nr 118964, KL 

Flossenbürg. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 9.09.1916 r. w Gołkowicach pow. rybnicki, mieszkaniec Wodzisławia 

Śl. Był absolwentem gimnazjum rybnickiego, a następnie studiował i zdobył 

wykształcenie wyższe. W czasie okupacji zaangażował się w działalność 

konspiracyjną w ZWZ/AK, za co został aresztowany w Godowie dnia 

25.06.1943 r. i przekazany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po 

uciążliwych przesłuchaniach, przewieziono go 9.08.1943 r. do KL Auschwitz i 

tam zarejestrowany był jako więzień nr 136216. Dnia 22.01.1945 r. przeniesiono 

go do KL Buchenwald i zarejestrowano jako więźnia nr 118964, a stamtąd 

kolejny raz został przeniesiony tym razem do KL Flossenburg. Mimo ciężkich 

warunków panujących w obozach w jakich przebywał, doczekał się 

wyswobodzenia podczas marszu ewakuacyjnego w okolicach Litomierzyc 

k/Pragi. Po wojnie ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie we Wrocławiu i 

Wyższą szkołę Ekonomiczną w Katowicach. Był przez kilka lat naczelnikiem 

powiatu wodzisławskiego, dyrektorem d/s. administracyjnych kop. „Marcel” w 

Radlinie. Zmarł w 1975 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 375; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 25; J. 
Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 207; Zbiory J. 

Delowicza, skor. 6. 

 

BŁAŻEJEWSKI STANISŁAW, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Zebrzydowic k/Rybnika. Aresztowany 17.07.1940 r. i przekazany 

do obozu koncentracyjnego, z którego został po kilku miesiącach zwolniony. 

Był jednak bardzo zaangażowany w działalność ruchu oporu, a zorientowawszy 

się że gestapo za bardzo śledzi jego poczynania, na jakiś czas upozorował 

zaprzestanie „niedozwolonej działalności” i zajmowanie się jedynie pracą 

zawodową. Gdy inwigilacja gestapo wobec jego osoby się zakończyła, w 1944 r. 

ponownie przejął dowodzenie grupą konspiracyjną – organizacji AK. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

BŁĘDOWSKI EMANUEL, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz. 

Urodzony 9.07.1899 r. w Rogowach k/Wodzisławia Śl. Był górnikiem, pracował 

w kop. „Anna” w Pszowie. Brał udział w trzech powstaniach śląskich, w akcji 
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plebiscytowej i czynnie uczestniczył w organizowaniu polskich zespołów 

artystycznych w miejscowości Bełsznica – gdzie wówczas zamieszkiwał. Za 

zasługi dla Polski odznaczony: Krzyżem Powstańczym, Gwiazdą Śląską i 

innymi odznaczeniami. Podczas kryzysu gospodarczego został z kopalni 

zwolniony i wtedy wspólnie z żoną prowadził własny sklep spożywczy. Dnia 

1.09.1939 r. uchodził przed armią niemiecką na wschód, wioząc ze sobą na 

rowerze sztandar powstańczy. Dotarł aż do Rumunii. W połowie listopada 1939 

r. drogą przez Węgry powrócił do okupowanego kraju – do miejscowości 

Zawada. Gdy jednak zgłosił się po powrocie na posterunek policji 2.12.1939 r. 

został aresztowany i przewieziony do więzienia w Rybniku, a stamtąd do KL 

Auschwitz gdzie zginął 12.11.1941 r. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją siostry Joanny Świerczek z d. Błędowska), skor. 7; W 
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

BOBER JAN,  
Więzień w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald nr 10185. 

Urodzony 27.09.1919 r. w Kamieniu pow. rybnicki, syn 

Józefa i Marii z d. Libowska, zamieszkały w Rybniku. Szkołę 

powszechną ukończył w 1934 r. w Wielopolu (dzielnica 

Rybnika). W latach 1936-1937 ukończył kursu techniczny - 

konstruktora w Katowicach. Z racji udziału ojca w 

powstaniach śląskich, Jan należał do Organizacji Młodzieży 

Powstańczej.  

Od 1.09.1939 r. został powołany do obrony miasta Rybnika. Aresztowany 

9.09.1939 r. i wpierw przetrzymywany w areszcie gestapo w Rybniku, a stamtąd 

przewieziony do więzienia: w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu. Następnie, 

16.10.1939 r. uwięziony w KL Buchenwald, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 10185. Odzyskał wolność 20.02.1940 r. - zwolniony z 

obozu, lecz już po dwóch tygodniach otrzymał nakaz wyjazdu na roboty 

przymusowe do Niemiec – ulokowany w obozie pracy (arbeitzlagrze). 

Wyzwolony końcem kwietnia 1945 r. Posiadane odznaczenia: Brązowy Krzyż 

Zasługi (w 1955 r.), Krzyż Kawalerski (w 1979 r. i 1990 r.). 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

BOBER JÓZEF,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 2.05.1880 r. w Wielopolu k/Rybnika, syn Antoniego i Karoliny z d. 

Krawietzek. Zamieszkały do chwili aresztowania w Wielopolu. Aresztowany w 

drugim roku okupacji hitlerowskiej, przetransportowany najprawdopodobniej 

wpierw do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie 7.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

21562/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:41, 

określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 655; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 560, nr id. 20002. 
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BOCZEK PAWEŁ, 
Więzień w Bytomiu, Berlinie, KL Gross-Rosen nr 87134. 

Urodzony 5.04.1910 r. w Bottrop Westfalia, a do Westfalii rodzice 

wyemigrowali z Polski za pracą, jednak po pierwszej wojnie światowej wrócili 

do kraju. Podczas plebiscytu, mając jedenaście lat, był zatrudniany przez ojca 

jako łącznik w sprawach plebiscytowych między rodziną i znajomymi w 

miejscowości Odra. W okresie międzywojennym przez długie lata pracował na 

kolei jako kasjer biletowy. Podczas okupacji hitlerowskiej, przez pierwsze dwa 

tygodnie przebywał w domu. Dnia 14.09.1939 r. został aresztowany i 

wywieziony do więzienia w Bytomiu a stamtąd do Berlina gdzie oskarżony o 

szpiegostwo – skazany został przez Sąd na karę śmierci. W wyniku starań 

rodziny, wyrok zmieniono na 25 lat więzienia i przekazano go na odsiadywanie 

tej kary do KL Gross-Rosen, gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 87134. 

Przetrwał w obozie i doczekał się wyzwolenia przez wojsko radzieckie. Po 

powrocie do domu podjął pracę w PKP, a następnie w żwirowni w miejscowości 

Odra. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Pawła Boczka), skor. 9. 

 

BOCZEK WILHEL,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Dzimierza w pow. rybnickim. Aresztowany w pierwszych 

miesiącach okupacji hitlerowskiej, przekazany został do obozu 

koncentracyjnego – brak informacji do którego. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

BOGOCZEK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 32488. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 28.03.1912 r. w Jastrzębiu Górnym pow. rybnicki, syn Tomasza i 

Franciszki z d. Molenda, mieszkaniec Jastrzębia Górnego. Jeszcze przed 

wybuchem drugiej wojny światowej pracował u zamężnej siostry – w jej 

gospodarstwie rolnym. W okresie okupacji hitlerowskiej nie zgodził się na 

przyjęcie pracy przymusowej jaką wyznaczył mu w 1941 r. Arbeitsamt, więc 

został aresztowany i przekazany do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowano go 

24.04.1942 r. w obozowej ewidencji jako więźnia nr 32488 i tam zginął 

28.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9283/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:25, określenie 
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przyczyny zgonu to „Kachexie bei Darmkatarrh” (wycieńczenie przy 

nieżycie/katarze jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 166; APMA-B „Księga zgonów”, t. 7, s. 283, nr id. 9292; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 

Cecylii Stancel), skor. 5. 

 

BOJDOK ANTONI,  
Więzień gestapo w Rybniku, więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej, za 

swoją aktywność w życiu społecznym przed wojną, był trzy razy więziony w 

rybnickim więzieniu i w końcu przekazany do obozu koncentracyjnego – brak 

jest informacji do jakiego obozu. Nic nie wiadomo o jego dalszym losie.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

BOLECHOWSKI,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika, inżynier z kop. „Rymer” w Niedobczycach. 

Aresztowany został w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przesłany 

do KL Auschwitz gdzie zginął. Brak jest innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

BOMBIK ROBERT,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 12746, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 5.06.1920 r. w Jejkowicach pow. rybnicki, syn 

Franciszka i Agnieszki z d. Wojaczek, zamieszkały w 

Gaszowicach pow. rybnicki. Szkołę powszechną ukończył w 

1934 r. w Jejkowicach, a następnie uczył się zawodu ślusarza 

w Hucie „Silesia” - uczęszczając jednocześnie do szkoły 

zawodowej Dokształcającej w Rybniku. Aresztowany 

20.05.1940 r. i uwięziony w areszcie gestapo w Rybniku a 

stamtąd przesłany do więzienia w Sosnowcu.  

Dnia 25.05.1940 r. przetransportowany do KL Dachau, 26.05.1940 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12746. Następnie, 

7.09.1940 r. przewieziony do KL Sachsenhausen. Wskutek usilnych starań 

rodziny, odzyskał wolność 7.11.1940 r. – zwolniony z obozu. Od 12.01.1941 r. 

wysłany na roboty przymusowe do Niemiec i tam zmuszony był do noszenia 

oznakowania „P” - Polak. W 1943 r. jako Ślązak, pod groźbą ponownego 

aresztowania, przymusowo wcielony do wojska niemieckiego. W czasie działań 

wojennych na terenie Francji dostał się do niewoli i natychmiast zgłosił się jako 

ochotnik do Wojska Polskiego – służył w wojsku do 3.10.1945 r. Do kraju 

powrócił 3.02.1946 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

BONAREK ANIELA,  
Więźniarka w Lublinie, KL Auschwitz. 
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Mieszkanka Wodzisławia Śl. W pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej wraz 

z siostrą Ernestyną ratowała książki z biblioteki w Wodzisławiu – ukrywała je, a 

następnie wypożyczała godnym zaufania Polakom. Prowadziła także kolportaż 

prasy konspiracyjnej. Zagrożona aresztowaniem za tą działalność, w kwietniu 

1941 r. przeniosła się do Lublina i tam także zaangażowana była w działalność 

konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK. Niestety, została aresztowana w styczniu 

1942 r. (z siostrą – również przebywającą w Lublinie) i przetransportowana do 

KL Auschwitz. Są informacje w obozowej ewidencji o siostrze Ernestynie, 

natomiast brak jest jakichkolwiek informacji o Anieli. 
Bibliografia: Relacja E. Bonarek z 7.07.1975 r. (zespół Oświadczenia, tom 89b, s. 24-50, sygn. 
Ośw./Bonarek/2087, nr inw. 164778).  

 

BONAREK-LASSOK ERNESTYNA,  
Więźniarka w Lublinie, KL Auschwitz nr 22182, KL Ravensbrück. 

 

 

 

 

 

 

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

Wodzisławia. Przed wybuchem wojny była nauczycielką zaangażowaną w 

działalność harcerską. W pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej ratowała 

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

godnym zaufania Polakom. Zajmowała się także kolportażem prasy 

konspiracyjnej. Zagrożona aresztowaniem za tą działalność, w kwietniu 1941 r. 

przeniosła się do Lublina, gdzie wraz z siostrą prowadziła działalność 

konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK. Niestety, obie siostry została 

aresztowana w styczniu 1942 r. Ernestyna była więziona do października 1942 r. 

na zamku w Lublinie i poddana sadystycznemu śledztwu. Prawdopodobnie w 

konspiracji używała nazwiska Lassok gdyż pod tym nazwiskiem figuruje w 

ewidencji obozowej. Następnie, siostry przetransportowane zostały do KL 

Auschwitz, gdzie Ernestynę zarejestrowano 7.10.1942 r. jako więźniarkę nr 

22182. W październiku wywieziona transportem zbiorowym do KL 

Ravensbrück, skąd po miesiącu przeniesiono ją do obozu pracy przy fabryce 

amunicji w Magdeburgu – obóz ten był filią KL Buchenwald. W wyniku 

skutecznej interwencji rodziców, Ernestyna została 12.01.1945 r. zwolniona z 

obozu, lecz uwarunkowano to koniecznością podjęcia pracy przymusowej w 

Weimarze. Po przyjeździe na Śląsk – na kilkudniowy urlop, doczekała się 

wyzwolenia Śląska przez wojska radzieckie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 504; Relacja E. Bonarek z 7.07.1975 r. (zespół Oświadczenia, tom 89b, s. 24-50, sygn. 

Ośw./Bonarek/2087, nr inw. 164778).  

 

BONK EMANUEL,  
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Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 26.01.1892 r., mieszkaniec Szczygłowic pow. rybnicki. Były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich, członek Związku Powstańców 

Śląskich, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany 3.09.1939 r. i 

przetransportowany do KL Buchenwald, gdzie zginął 5.10.1939 r. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36. 
 

BONK ROMAN, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 13.02.1911 r. w Knurowie pow. rybnicki, syn Franciszka i Anny z d. 

Lisso, mieszkaniec Knurowa. Aresztowany przez gestapo w drugim roku 

okupacji hitlerowskiej, przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 30.08.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 26118/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:45, określenie przyczyny zgonu to 

„Nierenentzündung” (zapalenie nerek). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1120; APMA-B „Księga zgonów”, t. 18, s. 618, nr id. 24507.  

 

BOREK LUDWIK,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Gdy rozpoczęły się jego tragiczne okupacyjne przeżycia, miał 43 lata, 

mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Aresztowany w pierwszych tygodniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego gdzie zginął – brak jest 

informacji o nazwie obozu w jakim przebywał. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

BORKOWSKI LUDWIK,  
Więzień KL Auschwitz nr 7545. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 6.08.1901 r., mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Starszy ogniomistrz, 

szef 11 baterii specjalnej 23 pułku artylerii lekkiej. Za zasługi bojowe podczas 

kampanii wrześniowej został odznaczony Krzyżem Walecznych. Zaangażowany 

był od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej w działalność konspiracyjną – w 

ruchu oporu. Aresztowany 13.07.1940 r., przewieziony do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 18.12.1940 r. jako więzień nr 7545. Zginął w tym obozie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 64; Zbiory J. Delowicza. 

 

BRACHMAN FRANCISZEK, 
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Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen-Gusen, KL Dachau. 

Urodzony 8.09.1894 r. w Radlinie, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Od 1911 

r. pracownik Zakładów Koksochemicznych „Radlin”. Członek POW Górnego 

Ślaska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany już w pierwszych 

dniach okupacji tj. 9.09.1939 r. i przewieziony do Rybnika, a stamtąd do KL 

Buchenwald. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i dalej do KL 

Dachau. Zwolniony z obozu 1.02.1945 r. jako inwalida. Po zakończeniu 

okupacji w 1945 r. pracował ponownie w koksowni, a od lipca 1946 do 1950 r. 

zastępca dyrektora d/s. administracyjnych Zakładów Koksowniczych w 

Radlinie. Od 31.12.1961 r. emeryt. Odznaczony: Śląskim Krzyżem 

Powstańczym, Gwiazdą Górnośląską, Złotym Krzyżem Zasługi i Sztandarem 

Pracy II klasy.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 23-24; W kartotece więźniów byłego KL 
Mauthausen nie figuruje. 

 

BRACHMAN KONRAD,  
Więzień w Sosnowcu, KL Auschwitz nr 1269. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 16.11.1909 r. w Chwałowicach k/Rybnika, mieszkaniec tejże 

miejscowości. Harcmistrz, nauczyciel. Aresztowany w początkowym okresie 

trwania okupacji hitlerowskiej tj. 11.04.1940 r. i przekazany wpierw do 

więzienia policyjnego w Sosnowcu a stamtąd do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany był 27.06.1940 r. jako więzień nr 1269. Zwolniony z obozu 

2.07.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 36; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

BRACHMAN WINCENTY, 
Więziony na terenie Niemiec. 

Urodzony 23.11.1889 r., mieszkaniec Chwałęcic pow. rybnicki – wójt w tej 

miejscowości. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. W okresie okupacji hitlerowskiej został wywieziony na teren 

Niemiec i tam zginął. Brak dokładniejszych informacji. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 24. 

 

BRACHMAŃSKI LUDWIK, 
Więziony w Pszczynie, w Rybniku, KL Oranienburg. 

Urodzony 2.05.1901 r. w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Był 

pracownikiem Urzędu Okręgowego w Pawłowicach od 1927 r. do wybuchu 
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drugiej wojny światowej. Brał udział w trzecim powstaniu śląskim. W 1932 r. 

ożenił się w Golasowicach. Przed przewidywanym wejściem wojsk 

hitlerowskiej do Polski był ewakuowany na wschód. Wrócił do Golasowic 

8.09.1939 r. a już następnego dnia został aresztowany. Przebywał w więzieniu w 

Pszczynie, potem w Rybniku, a stamtąd przetransportowano go do KL 

Oranienburg. Skuteczne starania żony spowodowały, że 16.03.1941 r. został 

zwolniony z obozu. Po rekonwalescencji zgłosił się do pracy, ale gdy 

zorientował się, że działania na froncie wschodnim przybliżają wyzwolenie 

kraju – postanowił się ukrywać i nie podejmował wyznaczonej mu pracy 

przymusowej. Policja otrzymała jednak donos o miejscu jego ukrywania się i 

dnia 31.01.1945 r. przyszła do domu w którym według wskazówek przebywał. 

Ponieważ żony nie było w domu, a na wezwanie policjanta nikt drzwi nie chciał 

otworzyć – policjant oddał z pistoletu strzał w zamek drzwi. Strzał okazał się 

tragiczny w skutkach, gdyż Brachmański stojący za drzwiami, został raniony ze 

skutkiem śmiertelnym. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją siostry – Elżbiety Brachmańskiej), skor. 5. 

 

BRACHMAŃSKI WIKTOR, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 7327. 

Urodzony 17.10.1892 r. w Radlinie Dolnym pow. rybnicki. Po ukończeniu 

niemieckiej szkoły powszechnej, uczył się w Rydułtowach zawodu krawca. W 

pierwszej wojnie światowej przymuszony do służby w niemieckim wojsku. Po 

wojnie wrócił do Radlina i prowadził własny warsztat krawiecki. Gdy 

decydowały się losy Górnego Śląska, jednoznacznie opowiadał się za 

przyłączeniem Śląska do Polski. Był aktywnym członkiem Towarzystwa 

Śpiewaczego „Jadwiga”, założył Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i pełnił w 

nim funkcję naczelnika oraz instruktora. W marcu 1919 r. wstąpił do POW 

Górnego Śląska i prowadził agitację by pozyskiwać dla tej organizacji kolejnych 

aktywnych członków. Z grupą POW uczestniczył w wielkiej manifestacji, 

dotyczącej polskości ziemi górnośląskiej, jaka miała miejsce w Rybniku dnia 

1.05.1919 r. Brał udział w pierwszym powstaniu śląskim, jako dowódca plutonu 

POW. W drugim powstaniu 19.08.1920 r. był dowódcą jednego z dwóch 

plutonów kompanii radlińskiej maszerującej na Wodzisław Śl. – zajmując go 

bez walki. Brał udział w akcji plebiscytowej. Od 3.05.1921 r. uczestniczył w 

trzecim powstaniu pełniąc funkcję z-cy dowódcy Baonu. Po ostatnim powstaniu, 

pełnił służbę w straży gminnej Radlina do czerwca 1922 r., a następnie do 

drugiej wojny światowej prowadził własny warsztat krawiecki w Wodzisławiu. 

Należał do Związku Powstańców Śląskich. W okresie okupacji hitlerowskiej, za 

tak aktywną działalność propolską został aresztowany 2.05.1940 r. i przekazany 

do więzienia w Rybniku, a stamtąd przetransportowano go do KL Dachau, gdzie 

był więźniem nr 7327, przebywał na bloku BL 18/4. Został zwolniony z obozu 

w sierpniu 1942 r. Po powrocie do domu, otrzymał nakaz pracy w zakładzie 

krawieckim w Raciborzu gdzie pracował do końca wojny. Zmarł 7.11.1969 r. 

Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych, Medal Niepodległości, Gwiazdę 

Górnośląską, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Małgorzaty Brachmańskiej, brata Augustyna 
Brachmańskiego), skor. 6. 

 

BRACHMAŃSKI WŁADYSŁAW,  
Więzień gestapo w Rybniku, w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47691. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 11.05.1914 r. w Radlinie, syn Mateusza i Barbary z d. Duda. Od 1927 

r. mieszkał w Wielopolu – dzielnica Rybnika. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej rozpoczął naukę w rybnickim gimnazjum i zdał maturę w 1934 r. 

Następnie, uczęszczał do szkoły pedagogicznej w Katowicach, ale po roku ze 

względu na wybuch wojny przerwał dalszą naukę. Uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. w stopniu podchorążego piechoty. Po powrocie z kampanii 

wrześniowej, podjął pracę w miejscowej cegielni jako pracownik fizyczny. Był 

jednak dyskryminowany – „za manifestowanie polskości”. Wielki patriota, od 

pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność 

konspiracyjną. Kolportował drukowane w podziemiu polskie gazetki, ulotki, i 

rozprowadzał je między zaufane polskie rodziny. Wraz z kolegami zdobył 

nielegalnie radio co umożliwiało mu wykonywanie nasłuchu polskojęzycznych 

audycji i rozpowszechnianie tych wiadomości wśród znajomych. Od dłuższego 

czasu był jednak obserwowany przez gestapo i 13.06.1942 r. aresztowany. 

Wpierw przetrzymywany był w wiezieniu w Rybniku, a następnie w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach. Po śledztwie, przekazano go 17.07.1942 r. do KL 

Auschwitz i zarejestrowano jako więźnia nr 47691. Cierpienia zadane podczas 

śledztwa w Mysłowicach miały tak daleko idące skutki, że zmarł w obozie 

24.08.1942 r. Według aktu zgonu nr 21823/1942 śmierć nastąpiła o godz. 17:10, 

określenie przyczyny zgonu akuter Magendarmkatarrh (ostry katar/nieżyt 

żołądkowo jelitowy). 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r. s. 12; 
Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 241; A. Mrowiec, Z 

dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 23; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000, s. 24; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989 r., s. 95; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 195, 272, 275; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 198; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 381; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 
821, nr id. 20263. 

 

BRAŃCZYK TEODOR, 
Więziony – brak informacji dotycz. miejsca. 

Mieszkaniec Baranowic pow. rybnicki, syn Wiktorii Zielonka z pierwszego 

małżeństwa. W okresie okupacji hitlerowskiej od 1942 r. był bardzo aktywnym 

członkiem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo za 
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przynależność do ruchu oporu, był więziony i torturowany podczas przesłuchań. 

Zmarł zamęczony w więzieniu. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, 1999 r., s. 97-98. 
 

BRASSE DYONIZA z d. WOJTAL,  
Więźniarka w Mysłowicach. 

Urodzona 9.03.1929 r. w Sosnowcu, córka Stanisława i Marii 

z d. Lipowiecka, zamieszkała w Jastrzębiu pow. rybnicki. 

Aresztowana 13.07.1943 r. na skutek donosu, gdyż pracując 

jako pracownica fizyczna w sortowni w kopalni, 

wypowiedziała się obraźliwe o hitlerowcach okupujących 

Polskę. Przetransportowana do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, skąd w październiku 1943 r. przy sprzyjających 

okolicznościach uciekła.  

Niestety, po trzech dnia ujęta i ponownie umieszczona w więzieniu w 

Mysłowicach, gdzie przebywała do 26.01.1945 r. – do wyzwolenia przez Armię 

Czerwoną. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

BRAUN RÓŻA z d. ERNST,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 27.02.1902 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, córka Antoniego i Anny 

z d. Heilich. W okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Bernau k.Berlina. 

Tam została aresztowana, a następnie przetransportowana do KL Auschwitz 

gdzie zginęła 27.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25807/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzmuskelschwäche bei Fleckfieber” (niewydolność 

mięśnia sercowego przy tyfusie plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1156; APMA-B „Księga zgonów”, t. 18, s. 299, nr id. 59222.  
 

BRUECKNER STANISŁAW,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych tygodniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Brak jest innych informacji 

o tym więźniu ponad to, że mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 

przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BRYL ROMAN,  
Więzień Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu. 

Urodzony 28.09.1942 r. w Pogrzebieniu gmina Kornowac pow. raciborski. 

Dziecko urodzone w Niemieckim obozie dla Polaków - Polenlager nr 82 w 

Pogrzebieniu pow. raciborski - tam zmarł 26.11.1942 r., przyczyna zgonu: 

niedorozwój. (Akt zgonu USC nr 10/43 z dn. 7.02.1943 r.). 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 
 

 



 45 

BRYŁKA JAN,  
Więzień w Raciborzu, w Opolu, KL Auschwitz nr 21824. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 12.12.1878 r. w Gorzycach pow. raciborski, syn Józefa i Marianny z 

d. Kutscha. Był górnikiem. W wieku osiemnastu lat wyemigrował za granicę do 

Westfalii. W 1910 r. powrócił z rodziną na stałe do Gorzyc (w Gorzycach – się 

ożenił). Pracował w kopalniach w Pszowie, Radlinie, Jankowicach. Już w 

Westfalii był aktywnym członkiem polskich organizacji kulturalno-

oświatowych. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, na kursach 

uczył się pisać po polsku – wcześniej ukończył powszechną szkołę niemiecką. 

Brał udział w pierwszej wojnie światowej, a po wojnie gdy ważyły się losy 

Górnego Śląska stanął do walki agitacyjnej o przyłączenie Śląska do Polski. 

Niestrudzony organizator życia kulturalno-oświatowego i politycznego w 

Gorzycach, był współzałożycielem POW Górnego Śląska. W swojej stodole 

przechowywał broń dla trzeciego powstania śląskiego. Po ustaleniu granicy na 

Górnym Śląsku w 1922 r., nadal pracował w górnictwie i równocześnie udzielał 

się społecznie. Był radnym w gminie Gorzyce, członkiem Związku Powstańców 

Śląskich. Jako powstaniec, bardzo angażował się w akcje przeciw Niemcom w 

okresie powstań śląskich (między innymi odłączenie miejscowości Bukowa nad 

Odrą spod administrowania niemieckiego). W 1932 r. przeszedł na rentę. W 

okresie okupacji hitlerowskiej miejscowi renegaci pamiętali jego walkę o 

polskość więc w sierpniu 1940 r. wezwany został na gestapo w Raciborzu i 

aresztowany. Wpierw przebywał w więzieniu w Raciborzu, następnie w Opolu, 

a stamtąd przekazany został do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był 

17.10.1941 r. jako więzień nr 21824. Zginął 5.01.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 66/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 8:20, określenie przyczyny zgonu to „Altersschwäche” (uwiąd starczy). 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 273; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 26; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 66, nr 

id. 1698; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syna - Wilhelma Bryłki), skor. 8. 

 

BRZEZEK JAN, 
Więzień w Pszczynie, KL Buchenwald, KL Mauthausen. 

Urodzony 18.12.1891 r. w Ruptawie k/Jastrzębia Zdroju, mieszkaniec 

miejscowości Bzie k/Wodzisławia Śl. Rolnik. Przez długi okres – do wybuchu 

drugiej wojny światowej, naczelnik gminy w Bziu Dolnym, a także 

przewodniczący miejscowego Komitetu Elektryfikacyjnego w latach 1933-1934. 

Był członkiem Polskiego Związku Ewangelików, członkiem Zarządu Kresów 

Zachodnich. Gdy miejscowi Niemcy przed wybuchem drugiej wojny światowej 

 



 46 

zawłaszczali coraz więcej praw dla siebie, oficjalnie się temu przeciwstawiał. 

Zaraz więc na początku okupacji hitlerowskiej tj. 8.09.1939 r. został 

aresztowany jako wróg narodu niemieckiego. Odwieziony do więzienia w 

Pszczynie, a stamtąd do KL Buchenwald. W marcu 1940 r. przeniesiony do KL 

Mauthausen gdzie w kilka tygodni od osadzenia w obozie, zmarł z 

wycieńczenia 11.04.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją wdowy Marii Brzezek i jej córki Berty Rudzkiej z d. 

Brzezek), skor. 5; W ocalałej kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

BRZOZA JÓZEF,  
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 7.04.1911 r. w Borbeck k/Essen – Westfalia. Po pierwszej wojnie 

światowej w 1919 r. powrócił z rodzicami (którzy wyjechali tam za pracą) na 

Górny Śląsk i brał udział w walkach w trzech powstaniach. Od 1925-1930 r. 

uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Pszczynie i przez krótki okres był 

nauczycielem w Lędzinach, a następnie w Bieruniu aż do 1939 r. W latach 1932-

1934 studiował w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Pracując w 

Bieruniu, prowadził półwojskową organizację „Strzelec”, a tuż przed wybuchem 

drugiej wojny światowej często występował z patriotycznymi przemówieniami 

potępiającymi ekspansyjną politykę Niemiec hitlerowskich. Przed 1.09.1939 r. 

uchodził na wschód pod granicę rumuńską, skąd wrócił do Skrbeńska w połowie 

września 1939 r. Został aresztowany 28.09.1939 r. i przekazany do KL 

Buchenwald. Wiosną 1940 r. przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen. Tam 

ciężko zachorował i byłby umarł, lecz dzięki skutecznym staraniom żony, 

doczekał się 20.07.1942 r. łaski zwolnienia z obozu. Przybył do domu ważąc 37 

kg. Po dwóch miesiącach rekonwalescencji, podjął pracę w Zakładach 

Chemicznych w Oświęcimiu gdyż tam został wysłany przez Arbeitsamt do 

przymusowej pracy. W styczniu 1945 r. przyjechał na urlop do domu ponieważ 

coraz głośniej mówiono o zbliżającej się Armii Czerwonej, został więc w domu i 

ukrywał się do czasu wyzwolenia Wodzisławia Śl. Po wojnie, był kierownikiem 

szkoły w Skrbeńska i tam pracował do końca swojego życia. Od 1946-1951 

studiował zaocznie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – kończąc 

studia humanistyczne. Wykorzystywał bogatą wiedzę teoretyczną i spore 

doświadczenie pedagogiczne w pracy zawodowej jak i społecznej, której z 

wielkim zaangażowaniem się poświęcił. Pracował w Wojewódzkim Ośrodku 

Doskonalenia Kadr Oświatowych w Katowicach, i pełnił wiele innych funkcji 

społeczno-kulturalnych. Przez pewien czas był dyrygentem chóru mieszanego w 

Skrbeńsku k/Jastrzębia, a także radnym rady powiatowej w Wodzisławiu Śl. – 

przez kilka lat. Zmarł po dwóch zawałach serca 13.11.1971 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony – Aureli Brzozy), skor. 4; W ocalałej kartotece 

więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

BRZÓZKA ZOFIA,  
Więźniarka w Mysłowicach. 

Urodzona 19.06.1921 r., córka Franciszka, zamieszkała w Jastrzębiu pow. 

rybnicki. Aresztowana w kwietniu 1944 r. i przetransportowana do więzienia 
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śledczego w Mysłowicach, gdzie przez jakiś czas przebywała w jednej celi z 

Dyonizą Brasse z d. Wojtal. Nieznany jest dalszy los tej więźniarki. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

BUCHALIK AGNIESZKA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 29.12.1927 r. w Boguszowicach k/Rybnika, córka Anny. Zamieszkała 

w Zabrzegu k/Czechowic. Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej i 

przekazana do KL Auschwitz gdzie zginęła 22.03.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 16426/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

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

phlegmonosa” (ropna angina). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 11, s. 1398, nr id. 52921. 

 

BUCHALIK ERNEST,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47692. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 7.09.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Wilhelma i Franciszki z 

d. Dziwoki, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. 

Witolda Regera w Gotartowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność organizacji konspiracyjnej – Polskiej Tajnej 

Organizacji Powstańczej. Był kolporterem gazetki konspiracyjnej „Zew 

Wolności”. Niestety, PTOP została zdekonspirowana, a jej członkowie 

aresztowani – między innymi Ernest. Po aresztowaniu w nocy z dnia 22 na 

23.05.1942 r., przekazany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do 

KL Auschwitz i zarejestrowany 17.07.1942 r. w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 47692. Na podstawie decyzji policyjnego sądu doraźnego zginął dnia 

5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28174/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:20, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność serca przy 

nieżycie jelit). 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 24; I. Libura, Z 
dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309; L. Musiolik, Rybniczanie 

słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 27; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 
Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 198, 659; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1118, nr 

id. 26504. 

 

BUCHALIK FRANCISZKA z d. DZIWOKI,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 19714.  
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Urodzona 22.01.1900 r. w Gotartowicach k/Rybnika, córka Franciszka i Joanny 

z d. Steuer. Działaczka Koła Przyjaciół Harcerstwa w Gotartowicach. Od 

początku okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność konspiracyjną 

w szeregach PTOP. W wyniku częściowego rozpracowania struktur organizacji 

przez gestapo, została aresztowana i przewieziona do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a po śledztwie przekazana 15.09.1942 r. do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowano ją jako więźniarkę nr 19714. Zginęła w tym obozie 16.10.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36288/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:55, określenie przyczyny zgonu to „akuter 

Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo jelitowy). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 27; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 503; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309; APMA-B „Księga zgonów”, t. 25, s. 

286, nr id. 34398. 

 

BUCHALIK FRANCISZEK, 
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 15.07.1922 r. w Gotartowicach k/Rybnika (brat Ernesta), syn 

Wilhelma i Franciszki z d. Dziwoki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

pracował u gospodarza w Szczejkowicach. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. 

Witolda Regera w Gotartowicach. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował 

przy budowaniu fabryk zbrojeniowych nad Kanałem Gliwickim, działając 

równocześnie w ruchu oporu. Współorganizował PTOP w Gotartowicach – 

zastępca dowódcy, był odpowiedzialny za dywersję. W wyniku częściowego 

rozpracowania struktur organizacji przez gestapo, aresztowany 23.05.1942 r. i 

więziony przez kilka dni w KL Auschwitz, a następnie powieszony 27.07.1942 

r. w egzekucji publicznej w Gotartowicach.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 27; Rybnik. Zarys dziejów 
miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., Katowice 1986, s. 241, 242; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 

hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309-313; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 
195, 272, 273; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., 

s. 16, 149.  
 

BUCHALIK JÓZEF, 
Więzień KL Auschwitz nr 47693. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 4.07.1894 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszka i Joanny z d. 

Sobik. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, jako podejrzany o 

wspomaganie ruchu oporu. Przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a po śledztwie przekazany do KL Auschwitz, gdzie 
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zarejestrowany został 17.07.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

47693. Zginął w tym obozie 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

28126/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:35, 

określenie przyczyny zgonu to „Herzwassersucht” (puchlina wodna serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 198, 659; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1070, nr id. 26456. 

 

BUCHALIK PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 8.09.1922 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn 

Józefa i Marii z d. Reclik. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. 

Witolda Regera w Gotartowicach – zastępowy. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu w sztabie 

kierowniczym PTOP, kierował akcją pomocy dla rodzin 

uwięzionych Polaków (zasiłki pieniężne, karty żywnościowe i 

odzieżowe – zdobywane nielegalnie w urzędach). W wyniku 

częściowego rozpracowania struktur organizacji przez 

gestapo, aresztowany w nocy z dnia 22 na 23.05.1942 r., 

przetransportowany był do KL Auschwitz.  

Dnia 27.07.1942 r. przewieziony został wraz Franciszkiem do Gotartowic i tam 

powieszony w publicznej egzekucji. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 27; Rybnik. Zarys dziejów 
miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 241, 242; A. Mrowiec, Z 

dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu 

– gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309-313; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, 
Katowice 1970 r., s. 273; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-

Biała 2002 r., s. 16.  

 

BUCHALIK WIKTOR,  
Więzień KL Auschwitz nr 156727, KL Mauthausen nr 116602. 

Urodzony 19.10.1898 r. w Czuchowie k/Dębieńska pow. rybnicki. Aresztowany 

w drugiej połowie 1943 r. przekazany został najprawdopodobniej wpierw do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz 

i zarejestrowany 8.10.1943 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 156727. W 

styczniu 1945 r. uczestniczył w „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia 

Śl., a stamtąd w transporcie zbiorowym otwartymi wagonami towarowymi 

wywieziony do KL Mauthausen, gdzie zarejestrowany został jako więzień 

numer obozowy 116602. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie 

przeżył i doczekał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie w dniu 5.05.1945 

r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 411. 

 

BUCHALIK WILHELM, 
Więzień w Bydgoszczy. 

Urodzony 25.12.1897 r. w Gotartowicach k/Rybnika, mieszkaniec tejże 

miejscowości, ojciec Franciszka i Ernesta. Członek POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich i działacz ze strony Polski w 
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agitacji plebiscytowej. Został aresztowany w kilka dni po wkroczeniu wojsk 

hitlerowskich na ziemię rybnicką tj. we wrześniu 1939 r. i wywieziony do 

więzienia w Bydgoszczy. Tam, na wieść o publicznej egzekucji synów, zmarł 

na atak serca 27.10.1942 r. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 34; L. Musiolik, Od 

Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 28.  

 

BUCHTA MARIA z d. KUMOR,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 29.01.1897 r. w Katowicach-Zachód, córka Jana i Franciszki z d. 

Nowrotek. Mieszkanka Czerwionki k/Rybnika. Aresztowana w okresie okupacji, 

przekazana została do KL Auschwitz gdzie zginęła 26.11.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 32881/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 12:15, określenie przyczyny zgonu to „akuter 

Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądka i jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1156; APMA-B „Księga zgonów”, t. 22 s. 1281, nr id. 63156. 

 

BUDNY JÓZEF,  
Więzień KL Oranienburg. 

Urodzony 13.03.1889 r. w Zabrzu, mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. 

Ukończył gimnazjum w Pszczynie, następnie studiował w Wyższej Szkole 

Handlowej we Wrocławiu. W 1918 r. organizował pierwsze wojskowe komórki 

konspiracyjne w pow. rybnickim. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec – 

uczestnik trzech powstań śląskich, były dowódca baonu w powstaniach śląskich. 

Członek Związku Powstańców Śląskich, działacz plebiscytowy. W okresie 

1921-1925 sędzia grodzki w Rybniku. Brał udział w kampanii wrześniowej w 

mundurze dowódcy Baonu powstańców śląskich, a gdy wracał w tym mundurze 

– po rozgromieniu wojska polskiego przez hitlerowców 3.10.1039 r., został w 

Pszczynie aresztowany. Z Pszczyny przetransportowano go do więzienia w 

Rybniku, a po kilku dniach do KL Oranienburg gdzie zginął 2.07.1940 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 28; Zbiory J. Delowicza. 

 

BUGLA EMIL,  
Więzień KL Auschwitz nr 3752. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 18.08.1892 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, syn 

Antoniego i Anastazji z d. Moskała. Z zawodu był ślusarzem. Mieszkał w 

Pszowie pow. Rybnik. Brał udział w pierwszej wojnie światowej, a po wojnie 
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powrócił do pracy jako górnik w kop. „Anna” (gdzie pracował przed wojną). 

Był wielkim orędownikiem walki o przynależność Górnego Śląska do Polski. 

Wstąpił do POW Górnego Śląska, brał udział w drugim i trzecim powstaniu i w 

akcji plebiscytowej. W trzecim powstaniu od 2.05.1921 r. do 31.05.1921 r. 

służył w I kompanii I Baonu 5 rybnickiego pp., a następnie wstąpił do 14 pp. do 

III kompanii i służył w niej do 30.06.1921 r. Po przyłączeniu Górnego Śląska do 

Polski w 1922 r. pracował nadal w kop. „Anna” – aż do wybuchu drugiej wojny 

światowej. W tym też okresie był czynnym członkiem Związku Powstańców 

Śląskich, biorąc udział w akcjach na rzecz obrony polskości, a przeciw 

miejscowym zgermanizowanym organizacjom i zwolennikom Hitlera. Był 

członkiem obrony narodowej w Pszowie, natomiast na kilka dni przed 

wybuchem drugiej wojny światowej pełnił służbę na pograniczu polsko-

niemieckim pod Lyskami – Suminą – Zwonowicami. Już pierwszego dnia 

okupacji przyszła po niego niemiecka policja w asyście miejscowych renegatów. 

Przesłuchiwany był za udział w walce o Suminę i oskarżony o ukrycie broni w 

lesie. Wprawdzie po przesłuchaniach wypuszczono go do domu, ale został 

zwolniony z kopalni, gdyż jak mu oświadczono: „ ... dla Polaków pracy na 

kopalni nie ma”. Aby jakoś utrzymać rodzinę, pracował dorywczo jako ślusarz. 

W czerwcu 1940 r. zawezwany został na gestapo do Rybnika i aresztowany. 

Przebywał w więzieniu rybnickim przez trzy miesiące, a następnie przekazany 

do KL Auschwitz, gdzie dnia 6.09.1940 r. zarejestrowano go jako więźnia nr 

3752. Zginął 2.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 34047/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Fleckfieber” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 47; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 1013, nr id. 32206; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z 

relacją żony – Marty Bugla i jej córki Marii Mazur z d. Bugla), skor. 10. 

 

BUGLA JAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 109277, KL Mauthausen. 

Urodzony 20.03.1891 r., mieszkaniec Syryni k/Wodzisławia Śl. Pracował jako 

górnik. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik drugiego i 

trzeciego powstania śląskiego. Został aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej przez osiem tygodni więziony był w Rybniku. Po 

zwolnieniu z aresztu, ponownie zatrzymany 13.03.1943 r. i przekazany do 

więzieniu w Raciborzu, a stamtąd 19.03.1943 r. przeniesiony do KL Auschwitz 

gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 109277. Dnia 14.04.1943 r. 

przewieziony do KL Mauthausen. W tym ostatnim obozie doczekał się 

wyzwolenia przez wojskie amerykańskie i wrócił do rodzinnej miejscowości. Na 

skutek doznanego wycieńczenia organizmu, zmarł 10.03.1948 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

BUHL MAKSYMILIAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, Katowicach, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 11.10.1902 r. w Suchym Borze pow. opolski, mieszkaniec 

Zebrzydowic k/Rybnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej, kontynuował 
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naukę w seminarium nauczycielskim w Bydgoszczy. Pracę jako nauczyciel 

rozpoczął w szkole w Bielszowicach. Od 1.9.1930 r. był kierownikiem szkoły w 

Zebrzydowicach pow. rybnicki i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny – będąc 

jednocześnie organizatorem życia kulturalnego w tej miejscowości. Został 

aresztowany 1.05.1940 r. – wpierw więziony w Rybniku a następnie w 

Katowicach, skąd wywieziono go do KL Dachau, później zaś do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w styczniu 1941 r. Brak jest innych informacji 

o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r.; L. Musiolik, Od Związku Powstańców 

Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37, S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w 
latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 37; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 28; Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece więźniów byłego KL 

Mauthausen nie figuruje. 

 

BUKOWSKI JAN,  
Więzień KL Majdanek. 

Urodzony 12.10.1923 r. syn Wojciecha, zamieszkały w Jastrzębiu pow. rybnicki. 

Aresztowany w maju 1942 r. i przetransportowany do KL Majdanek. Uciekł z 

obozu w październiku 1942 r. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

BUŁA JÓZEF,  
Więzień w Łambinowicach, KL Mauthausen. 

Urodzony w 1892 r. w Rydułtowach pow. rybnicki. Członek patriotycznego 

Towarzystwa „Eleusis”. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Służył w 

latach 1914-1918 w wojsku niemieckim i awansował do stopnia sierżanta. Przed 

pierwszym powstaniem śląskim, był szefem sztabu w Dowództwie Głównym 

POW Górnego Śląska. W okresie pierwszego powstania śląskiego został 

aresztowany i więziony w obozie Neuhammer (Świętoszów), lecz zbiegł z tego 

więzienia i przedostawszy się na teren poznański tam się przez jakiś czas 

ukrywał. Po powrocie na Śląsk działacz plebiscytowy i uczestnik trzeciego 

powstania śląskiego. W okresie międzywojennym mieszkał w Rybniku i 

zajmował się handlem. Podczas okupacji hitlerowskiej został aresztowany 

1.04.1940 r. i przekazany do KL Mauthausen, gdzie zmarł po kilku miesiącach 

na skutek wycieńczenia z głodu i chorób. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 221-222; 
L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 29; W ocalałej kartotece więźniów byłego 

KL Mauthausen nie figuruje.  

 

BUŁA JULIUSZ,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych tygodniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu ponad to, że mimo ciężkich warunków jakie panowały 

w obozie, przeżył i odzyskał wolność.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

BURDA BRONISŁAW, 
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Więzień w Norymberdze, KL Auschwitz nr 25995. 

Urodzony 19.02.1900 r. w Bottrop – Westfalia, syn Franciszka i Franciszki z d. 

Cyran, mieszkaniec Bogunic pow. Rybnik. Aresztowany 1.09.1939 r. i 

przekazany do więzienia w Norymberdze gdzie przebywał do 22.10.1939 r. 

Następnie, przenoszony był do innych więzień na terenie Niemiec, aż w końcu 

przekazano go do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 23.01.1942 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 25995. Zginął w tym obozie 4.03.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 1920/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 8:35, określenie przyczyny zgonu to 

„Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 149; APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 418, nr id. 3550; Zbiory J. Delowicza. 

 

BURDA ROBERT, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany w drugim roku okupacji 

hitlerowskiej 18.05.1940 r., przebywał w więzieniu w Rybniku, a po kilku 

dniach tj. 26.05.1940 r. zwolniono go – wypuszczono do domu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

BUREK FRANCISZEK, 
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Za walkę z Niemcami już w czasach zniewolenia Polski do 1920 r. 

(przed powstaniami) wciągnięty został w 1939 r. do „księgi gończej” 

Sonderfahndungsbuch Polen (strona zarejestrowania 17B) – przewidziany przez 

hitlerowców do likwidacji w pierwszej kolejności. Mimo przezorności i 

ukrywania się, został aresztowany już w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie, lecz trudna 

jest do ustalenia data śmierci. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 274; A. 
Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 30; Zbiory J. Delowicza. 

 

BUREK PAULINA,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzona 27.11.1932 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, córka Franciszka i 

Karoliny z d. Balasz. Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej, 

przetransportowana została do KL Auschwitz i tam zginęła 10.08.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 26595/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:20, określenie przyczyny zgonu to 

„Kachexie bei Darmkatarrh” (wycieńczenie przy nieżycie/katarze jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1156; PM KL Auschwitz-Birkenau „Księga zgonów”, t. 18, s. 1083, nr id. 60006. 

 

BUREK STANISŁAW, 
Więzień w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 6.09.1893 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. W młodości 

pracował jako górnik w kop. „Anna” w Pszowie. Brał udział w pierwszej wojnie 
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światowej i został ciężko ranny, skutkiem czego zwolniony był z wojska jako 

inwalida wojenny. Zaangażował się jednak w działalność związaną z agitacją na 

rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Brał udział w trzech powstaniach 

śląskich i w agitacji plebiscytowej. Przed wybuchem drugiej wojny światowej – 

miejscowi zwolennicy polityki Hitlera przygotowywali się do wkroczenia wojsk 

hitlerowskich do Polski, Stanisław przeciwstawiał się takim fanatykom 

hitleryzmu. Gdy jednak doszło do okupacji Polski, owi renegaci przypomnieli 

sobie o nim. Został aresztowany 2.09.1939 r. i przewieziony do więzienia w 

Raciborzu, następnie do Zgorzelca, stamtąd do Rawicza i dalej do KL 

Buchenwald. Na skutek starań żony, zwolniono go z obozu we wrześniu 1941 r. 

Po powrocie do domu, gdy zameldował się w miejscowym posterunku policji, 

ponownie został aresztowany i odesłany do więzienia w Raciborzu. Miejscowi 

faszyści nie mogli mu darować przedwojennej walki z nimi, więc spowodowali 

owo ponowne aresztowanie. W więzieniu zaczął chorować i niestety zmarł 

24.04.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją zięcia – Augustyna Drobnego), skor. 7.  

 

BURIAŃSKA ELŻBIETA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 17.11.1932 r. w Gliwicach, córka Emmy Buriańskiej, mieszkanka 

Zawady k/Rybnika. Zabrana do KL Auschwitz prawdopodobnie razem z 

rodzicami i tam zginęła 10.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

30171/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:15, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt/katar 

jelit przy osłabieniu fizycznym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1156; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 157, nr id. 96056. 
 

BURIAŃSKA GENOWEFA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 9.01.1938 r. w Wodzisławiu Śl., córka Anastazji Buriańskiej, 

mieszkanka Radlina pow. rybnicki. Zabrana do KL Auschwitz prawdopodobnie 

razem z rodzicami i tam zginęła 23.10.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 31308/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o 

godz. 11:30, określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei 

Lungenentzündung“ (niewydolność serca przy zapaleniu płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 1274, nr id. 61683. 

 

BURIAŃSKA HERMINA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 6.07.1903 r. w Raciborzu, córka Jana i Cecylii. Po aresztowaniu 

przetransportowana do KL Auschwitz gdzie zginęła 8.06.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 22575/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 9:00, określenie przyczyny zgonu to „Fleckfieber” 

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

1998 r., s. 1156; APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 69, nr id. 56031. 
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BURIAŃSKA LUIZA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 23.02.1943 r. w Zawadzie w pow. rybnickim, córka Emmy 

Buriańskiej. Zbrana do KL Auschwitz prawdopodobnie razem z rodzicami i tam 

zginęła 10.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 24654/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:40, określenie 

przyczyny zgonu to „Darmkatarrh” (nieżyt/katar jelit). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 650, nr id. 58093. 

 

BURIAŃSKA WIKTORIA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona w 1932 r. w Koźlu woj. opolskie, córka Emilii Buriańskiej, 

mieszkanka miejscowości Szeroka pow. rybnicki. Zabrana do KL Auschwitz 

prawdopodobnie razem z rodzicami i tam zginęła 16.06.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23046/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 5:30, określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh 

bei Körperschwäche” (nieżyt/katar jelit przy osłabieniu fizycznym). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 536, nr id. 56498. 

 

BURIAŃSKI ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony w 1883 r. w Gostyniu pow. pszczyński, syn Marii Buriańskiej, 

mieszkaniec Bełsznicy pow. Rybnik. Aresztowany w czasie okupacji 

hitlerowskiej przekazany został do KL Auschwitz gdzie zginął 10.11.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 31907/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:50, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzwassersucht” (puchlina wodna serca). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 22, s. 361, nr id. 62236. 

 

BURIAŃSKI ANTONI,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 10.11.1937 r. w Turzy k/Wodzisławia Śl., syn Emmy Buriańskiej, 

mieszkaniec Zawady pow. rybnicki. Zabrany do KL Auschwitz prawdopodobnie 

razem z rodzicami i tam zginął 1.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 23276/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:05, 

określenie przyczyny zgonu to „Pneumonia” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 764, nr id. 56726. 

 

BYCZEK ALOJZY,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 169399, KL Mauthausen nr 117609. 
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Urodzony 15.06.1911 r., mieszkaniec Rybnika. Od początku okupacji 

hitlerowskiej, angażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany w czerwcu 1943 r., przewieziony został prawdopodobnie do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a następnie 17.12.1943 r. skazany na pobyt 

w KL Auschwitz i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

169399. W styczniu 1945 r. uczestniczył w „marszu śmierci” z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie kolejowym otwartymi wagonami 

towarowymi wywieziony do KL Mauthausen gdzie został zarejestrowany jako 

więzień nr 117609. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył 

i doczekał wyzwolenia obozu przez aliantów w dniu 5.05.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 445; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., 

s. 58, 207; Relacja J. Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

CENKIER TADEUSZ,  
Więzień KL Auschwitz nr E-561, nr 23120.  

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 12.10.1923 r. w Rybniku. Aresztowany w drugim roku okupacji 

hitlerowskiej, przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany 

21.11.1941 r. w obozowej ewidencji jako więzień (wychowawczy) nr E-561, a 

następnie nr 23120. Zwolniony z obozu 27.01.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 750. 

 

CHLUBEK ALFONS,  
Więzień w KL Auschwitz.  

Urodzony 7.02.1914 r. w Przegendzy pow. rybnicki, syn Adolfa i Marii z d. 

Jokiel. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 5.07.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 24673/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:30, określenie przyczyny zgonu to 

„Fleckfieber” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 669, nr id. 58112. 
 

CHŁÓDEK MARIA – także JADWIGA i WANDA 
Więźniarki obozu dla wysiedlonych w Zawiści i Orzeszu. 

Urodzona 19.07.1891 r., mieszkanka Żor pow. rybnicki. Aresztowana w Żorach 

przez gestapo z Rybnika 28.07.1942 r. razem z córkami Jadwigą i Wandą. 

Przebywały w obozach dla wysiedlonych Polaków „Polenlager” w Zawiści i 

Orzeszu. Stamtąd Jadwiga i Wanda zostały wywiezione do Magdeburga-

Parchen, gdzie pracowały w fabryce broni do 6.05.1945 r. – wyzwolone przez  
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wojska radzieckie, natomiast Maria z Orzesza została wywieziona do 

„Polenlagru” w Czechowicach, a gdy zbliżała się armia radziecka do 

Oświęcimia, z innymi więźniami miejscowego podobozu oświęcimskiego, 

ewakuowana była w „marszu śmierci” przez Żory do Wodzisławia Śl. W rejonie 

folwarku „Żwaki”, korzystając z nieuwagi konwojentów, uciekła z transportu – 

do budynku gdzie znalazła schronienie, otrzymała wyżywienie i nocleg. 

Nazajutrz, już przebrana w cywilne ubranie pojechała do swojej siostry w 

Szczerbicach i tam doczekała wyzwolenia. Zmarła 26.02.1968 r., pochowana na 

cmentarzu w Żorach. 

Postscriptum. Mąż Mari - Józef, ur. 2.05.1889 r. w Niewiadomiu, był 

działaczem plebiscytowym i uczestnikiem powstań śląskich. Przed wojną 

naczelnik Urzędu Okręgowego, członek Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa w 

latach 1935-39. Po wybuchu drugiej wojny światowej uciekał na wschód, a 

powróciwszy stamtąd, przez cały okres hitlerowskiej okupacji ukrywał się w 

Generalnej Guberni. Starszy syn Emil ur. 18.10.1917 r., mieszkaniec Żor w pow. 

rybnickim. Uczestniczył w kampanii wrześniowej jako porucznik Wojska 

Polskiego i dostał się do niewoli niemieckiej. Udało mu się zbiec z niewoli i 

ukrywał się na terenie Generalnej Guberni. Młodszy syn Jan, ur. 25.11.1919 r., 

przedwojenny harcerz (zastępowy „Żmij” w VIII Drużynie Skautowej im. 

Hetmana St. Żółkiewskiego w Żorach), ukrywał się do czasu wyzwolenia. 

Jadwiga z siostrą Wandą wróciły z Niemiec do Żor 28.05.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza 

 

CHOJNACKA EMILIA,  
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkanka Rybnika. Aresztowana w drugiej połowie 1942 r. za odmowę 

podpisania niemieckiej listy narodowościowej (volkslisty) i osadzona w obozie 

przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Nieznany jest jej dalszy okupacyjny 

los. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza 

 

CHOJNACKI FELIKS, 
Więźień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rybnika – nauczyciel. Aresztowany wraz z żoną Emilią w drugiej 

połowie 1942 r. za odmowę podpisania niemieckiej listy narodowościowej 

(volkslisty) i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Podobnie jak w przypadku żony – jego dalsze losy są nieznane. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

CHROBOK FRANCISZEK,  
Więzień – prawdopodobnie w KL Dachau. 

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego (prawdopodobnie do KL 

Dachau). Brak bliższych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

CHROBOT WINCENTY,  
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Więzień KL Auschwitz nr 108546, KL Mauthausen nr 117629. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 20.01.1910 r. w Doruchowie w Wielkopolsce, mieszkaniec Rybnika. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Pracując u niemieckiego przedsiębiorcy jako 

kierowca, wykonywał różnego rodzaju usługi przewozowe dla ruchu oporu. 

Aresztowany przez gestapo 13.02.1943 r., przekazany został do KL Auschwitz i 

tam w czasie śledztwa przebywał w bloku 2a. Po śledztwie skazany na pobyt w 

obozie i zarejestrowany 16.03.1943 r. jako więzień nr 108546. W styczniu 1945 

r. uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., skąd w 

transporcie zbiorowym wagonami towarowymi przewieziony został do KL 

Mauthausen. W tym obozie po zarejestrowaniu otrzymał nr 117629. Odzyskał 

wolność wyzwolony przez wojska alianckie 5.05.1945 r. Zmarł w 1967 roku 
Bibliografia: J. Klistała „Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych”, Bielsko-Biała 2002 

r., s. 33, 51, 57-60, 66-68, 178, 208; tegoż autora Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych 
cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 159; Relacja J. Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

CHROSTOWSKA WALENTYNA z d. ZŁOBOWICZ,  
Więźniarka KL Majdanek, KL Ravensbrück nr 28376. 

Urodzona 25.03.1927 r. w Łużanach pow. białostocki, córka 

Mikołaja i Praskiewa z d. Bublej, zamieszkała w Radlinie 

pow. rybnicki. Aresztowana 3.06.1943 r. i przetransportowana 

do więzienia w Lublinie, a stamtąd do KL Majdanek, 

24.04.1944 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 152. Następnie, w grudniu 1943 r. przewieziona 

do KL Auschwitz.  

Po krótkim pobycie w tym obozie, przetransportowana do Magdeburga – 

zatrudniona do odgruzowywania miasta. Stamtąd, przesłana do Ravensbrück, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 28376. Wyzwolona 

przez Armię Czerwoną – wróciła do kraju, a po ponownym zawarciu związku 

małżeńskiego, zamieszkała w Wodzisławiu Śl. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

CHROŚNIK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr E-135, nr 20048. 
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Urodzony 15.01.1914 r. w Paruszowcu k/Rybnika, syn Franciszka i Wiktorii z d. 

Prez, mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, 

przewieziony został do KL Auschwitz i zarejestrowany 14.08.1941 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień (wychowawczy) nr E-135 a następnie nr 

20048. Zginął w tym obozie 17.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

2894/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:15, 

określenie przyczyny zgonu to „Bronchopneumonia” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 117, 732; APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 1388, nr id. 4520.  

 

CHRÓSZCZ JÓZEF, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 3744. 

Urodzony 10.01.1892 r. w Krzyżkowicach – obecna dzielnica Pszowa w pow. 

rybnickim. Mając 15 lat, poszedł do pracy w kop. „Anna” w Pszowie. Od 

najmłodszych lat Angażował się także w pracę społeczną – w Związku 

Zawodowym Górników i Towarzystwie Czytelni Ludowych, był członkiem 

założonego w 1912 r. chóru mieszanego „Paderewski”. Gdy rozpoczęła się 

pierwsza wojna światowa, zmuszony był uczestniczyć w niej jako żołnierz 

niemiecki, jednak po wojnie, zaangażował się w działalność na rzecz agitacji o 

przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Był członkiem POW Górnego Śląska, 

brał udział w trzech powstaniach śląskich. Po upadku pierwszego powstania 

(18.08.1919 r.) przekradł się z kolegami do Wierzchniowic na Zaolziu, gdzie 

początkowo przebywał w obozie dla uchodźców w Piotrowicach, a potem w 

Oświęcimiu. Po ogłoszeniu przez Niemców amnestii w październiku 1919 r., w 

grudniu wrócił do Pszowa i podjął pracę w kop. „Anna”. Po drugim powstaniu 

został oddelegowany na kurs plebiscytowy do Krakowa, zaś po jego ukończeniu, 

prowadził akcję plebiscytową na terenie powiatu prudnickiego. Po plebiscycie 

wrócił do pracy w kopalni. W trzecim powstaniu był dowódcą II kompanii w 

Baonie zapasowym 14 pp. Za zasługi dla Polski otrzymał Śląski Krzyż 

Powstańczy, Medal Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi, Gwiazdę Śląską. 

W 1922 r. nie mógł otrzymać pracy w kop. Anna, więc wyjechał za pracą bez 

rodziny do Francji, skąd powrócił do Pszowa po dwóch latach. Za zapracowane 

pieniądze urządził w swoim budynku sklep towarów mięsnych. Był więc 

handlowcem ale równocześnie angażował się w pracę społeczną – w Związku 

Powstańców Śląskich. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej uchodził 

na wschód i dotarł do Lwowa, lecz w grudniu 1939 r. wrócił na teren 

okupowany przez Niemców, zatrzymując się przez jakiś czas w Krakowie. 

Wrócił do swojej rodziny w Pszowie 19.04.1940 r. Gdy zameldował się na 

posterunku policji – dostał polecenie meldowania się na posterunku trzy razy 

dziennie przez sześć tygodni. Następnie, skierowano go do (policja wydała taki 

nakaz) odbudowy tunelu w Rydułtowach – który 1.09.1939 r. wysadzili polscy 

saperzy. Buntując się wobec zaistniałych okupacyjnych warunków, postanowił 

opuścić Pszów i udać się do Guberni, lecz zanim zrealizował swój zamiar, został 

aresztowany 9.08.1940 r. i przetransportowany do Rybnika a stamtąd do KL 
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Auschwitz. W obozie zarejestrowano go 6.09.1940 r. jako więźnia nr 3744. 

Zginął w tym obozie 31.10.1940 r. – po trzech miesiącach od aresztowania. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki – Zofii Nawrat z d. Chrószcz i życiorysu Józefa 
Chrószcza), skor. 10. 

 

CHRÓSZCZ PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz nr 17394. 

Urodzony 27.10.1902 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, syn Józefa i Anny. 

Urzędnik celny w Brzeziu pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany jako „wróg III Rzeszy”, przetransportowany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 27.06.1941 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

17394. Zginął w tym obozie 9.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

3921/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:55, 

określenie przyczyny zgonu to „Lungenentzündung” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 108; APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 917, nr id. 1059; Zbiory J. Delowicza. 

 

CHRUSZCZ, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, nauczyciel. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego – brak 

informacji do którego.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

CHUDECKI TADEUSZ,  
Więzień KL Flossenbürg, KL Hersbruck, KL Dachau nr 151523. 

Urodzony 24.06.1923 r. w Krakowie, syn Stanisława, 

zamieszkały w Wodzisławiu Śl. W 1940 r. wywieziony na 

roboty przymusowe do Niemiec. Aresztowany 10.08.1944 r. 

w miejscowości Walchsing, oskarżony o ułatwienie ucieczki 

niewolnikom francuskim – dając im własne, cywilne ubranie. 

Wpierw od 11.08.1944 r. przetrzymywany był w więzieniu w 

Regensburg.  

Stamtąd, przetransportowany do KL Flossenburg (Bawaria), 8.01.1945 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 41456. Po krótkim 

pobycie w obozie Hersbruck, od 9.04.1944 r. przeniesiony do KL Dachau, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 151529 – gdzie 

przebywał do 29.04.1945 r. Wyzwolony podczas marszu ewakuacyjnego 

11.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

CHUDEK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz.  

Mieszkaniec wioski Kobyla k/Rydułtów w pow. rybnickim. Aresztowany w 

pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz. 

Zginął w obozie.  
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

CHWAŁEK FRYDERYK,  
Więzień więzienia w Niemczech – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Rybnika, harcerz. Nie mogąc się pogodzić z okupacyjną 

rzeczywistością, wraz z kolegami Ogazą i Stablem chciał w kwietniu 1940 r. 

przedostać się przez Czechosłowację na Węgry. Złapany przez Niemców, był 

sądzony przez Trybunał Ludowy w Berlinie – na sesji wyjazdowej we 

Wrocławiu i skazany „... za zdradę kraju i przygotowanie do zdrady stanu... ” 

na kilka lat ciężkiego więzienia. Wyrok ten odsiadywał w więzieniu na terenie 

Niemiec. Brak innych informacji.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

CICHY ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 22684. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 4.01.1921 r. w Marklowicach pow. rybnicki, syn Luizy, mieszkaniec 

Marklowic. Wykształcenie podstawowe, robotnik – w okresie zimy często bez 

pracy. Po rozpoczęciu się okupacji hitlerowskiej dostał z Arbeitsamtu nakaz 

pracy do czyszczenia ulic i placów w Gliwicach. Wezwany do podpisania 

volkslisty wpisał w rubryce o narodowości – „narodowość polska” więc przy 

wykonywanej pracy w Gliwicach był zmuszony do noszenia na ramieniu opaski 

z oznaczeniem „P” (Polak). Pracował tam dwa lata. Jesienią 1941 r. samowolnie 

przedłużył sobie urlop, za co został wydalony z pracy i 20.10.1941 r. 

aresztowany. Po przetrzymywaniu w więzieniu w Gliwicach, przekazano go do 

KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 14.11.1941 r. w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 22684. Zginął 24.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 469/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:35, 

określenie przyczyny zgonu to „Pneumonia bei Darmkatarrh” (zapalenie płuc 

przy nieżycie/katarze jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 747; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 469, nr id. 2101; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 

siostry Marii Szypuła z d. Cichy), skor. 4. 
 

CICHY JAN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 20.10.1901 r. w Rybniku, syn Augusta i Joanny z d. Kermel, 

zamieszkały w chwili aresztowania w Rybniku-Ligocie. Po aresztowaniu 

przetransportowany został do KL Auschwitz gdzie zginął 7.08.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 21561/1942 – potwierdzonego przez lekarza 
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obozowego, zmarł o godz. 11:42, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły atak serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 655; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 559, nr id. 20001; Zbiory J. Delowicza. 

 

CICHY JÓZEF, 
Więzień w Wodzisławiu, gestapo w Rybniku. 

Urodzony 20.11.1921 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Przed 

drugą wojną światową należał do aktywnych harcerzy drużyny z Czyżowic 

kierowanej przez nauczyciela o nazwisku Chrobak. Na początku okupacji 

pracował w majątku w Kokoszycach, a potem na torach kolejowych na odcinku 

Chałupki – Racibórz. Gdy został wezwany do wypełnienia ankiety dotyczącej 

volkslisty, w rubryce o narodowości wpisał „narodowość polska”. W 

Czyżowicach często kontaktował się z kolegami harcerzami, analizując sytuację 

polityczną okupowanej Polski. Został aresztowany 27.06.1941 r. – gdyż jeden z 

harcerzy przypadkowo zdradził, że wspólnie z kolegami zakopał broń w lesie, a 

informacja ta dotarła do policji niemieckiej. Ów „gadatliwy” harcerz, podczas 

przesłuchań wymienił nazwiska Józefa Cichego i Franciszka Kowalskiego. Po 

przetrzymywaniu w wiezieniu w Wodzisławiu przewieziony do Rybnika. 

Przebywał w więzieniu sądowym w Rybniku od 21.07.1941 r. do 24.03.1942 r. i 

następnie zwolniony z odbywania kary, ponieważ mimo obciążających zeznań 

kolegi nie udowodniono mu winy. Po wojnie Józef długo pracował jako 

maszynista parowozowy PKP w Olzie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia ze wspomnieniami Józefa Cichego), skor. 8. 

 

CICHOŃ FRANCISZEK,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany na początku okupacji hitlerowskiej, przekazany został do 

KL Dachau gdzie zginął. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

CICHOŃ WIKTORIA,  
Więźniarka KL Ravensbrück.  

Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana wraz z mężem w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przekazana do KL Ravensbrück. 

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżyła i odzyskała 

wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

CIEŚLA KAROL,  
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 21.01.1899 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Był 

górnikiem i pracował w kop. „Anna” w Pszowie. Po pierwszej wojnie światowej 

gdy ważyły się losy Górnego Śląska włączył się w agitację związaną z 

przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Był członkiem chóru mieszanego w 

Lubomi, grywał w zespole teatralnym wystawiającym spektakle amatorskie w 
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różnych miejscowościach powiatu raciborskiego. Brał udział w drugim i trzecim 

powstaniu śląskim w Kompanii Lubomskiej. W okresie plebiscytu, należał do 

ochrony wieców polskich w Brzeziu nad Odrą, w Krzyżanowicach, w 

Markowicach Raciborskich. Za zasługi dla Polski otrzymał Krzyż Powstańczy. 

Był członkiem Związku Powstańców Śląskich, członkiem PPS w Pszowie. Po 

podziale Górnego Śląska w 1922 r. aż do wybuchu drugiej wojny światowej 

pracował w kop. „Anna” w Pszowie. W okresie okupacji hitlerowskiej dostał 

nakaz pracy przymusowej w Zakładach Chemicznych w Kędzierzynie. 

Aresztowany 22.10.1942 r. i uwięziony w Raciborzu, a następnie przekazany do 

KL Auschwitz, skąd przeniesiono go do KL Buchenwald. Pod koniec kwietnia 

1945 r. gdy zbliżały się do obozu wojska amerykańskie, brał udział w ewakuacji 

więźniów do KL Sachsenhausen. W tym obozie, więźniów zapędzono do dużej 

hali, a po wypełnieniu się hali, SS-mani otworzyli do więźniów ogień z 

karabinów maszynowych. Karol był między tymi więźniami i został ciężko 

ranny. Mimo, że jeszcze tego wieczora został operowany przez oswobodzili 

obozu – anglików, zmarł następnego dnia tj. 8.05.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syna Jerzego Cieśli), skor. 7; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

CIEŚLA ZOFIA, 
Więźniarka w Raciborzu. 

Córka Karola Cieśli, pracowała w okresie okupacji hitlerowskiej jako robotnica 

przymusowa na terenie fabryki chemicznej w Kędzierzynie. W fabryce tej 

pracowali także niewolnicy angielscy, którym pomimo zakazu pomagania 

jeńcom – przynosiła codziennie chleb. Przyłapana na takiej formie pomocy 

jeńcom, skazana została na dziewięć miesięcy pobytu w raciborskim wiezieniu. 

Wolność odzyskała gdy Racibórz został wyzwolony w kwietniu 1945 r. przez 

Armię Radziecką.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata Józefa Urbańskiego), skor. 7. 

 

CIEŚLIK AUGUST,  
Więzień KL Auschwitz nr 34893. 

Urodzony 5.10.1881. r. w Raciborzu, syn Pawła i Marii z d. Szczuka, 

mieszkaniec Raciborza. Po aresztowaniu w okresie okupacji hitlerowskiej 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany 8.05.1942 r. w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 34893. Zginął w tym obozie 23.06.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 12343/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:50, określenie przyczyny zgonu to „Gehirnschlag” 

(udar mózgu/apopleksja). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 173; APMA-B „Księga zgonów”, t. 9, s. 343, nr id. 10884. 

 

CIEŚLIK MAKSYMILIAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Mauthausen. 

Urodzony 8.02.1896 r. w Starej Wsi k/Raciborza. Był uchodźcą z części 

niemieckiej Górnego Śląska i swój los związał z narodem polskim. W okresie 
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plebiscytu był ze strony polskiej członkiem policji plebiscytowej w 

Głubczycach. Z chwilą wybuchu trzeciego powstania śląskiego polscy policjanci 

zostali w Głubczycach rozbrojeni i umieszczeni w więzieniu raciborskim. Po 

powstaniu wykonywał służbę w policji przez jakiś czas w Lubomi, a od 1925 do 

1939 r. w Radlinie. Już w pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej został 

aresztowany przez Sipo9 (potocznie – „szupo”) i miejscowych renegatów. 

Przetrzymywany był wpierw w piwnicy urzędu gminnego w Radlinie, a 

4.09.1939 r. przetransportowany do więzienia w Rybniku. Następnie został 

przekazany do więzienia w Raciborzu, stamtąd do Zgorzelca, do Rawicza, i 

dalej do KL Buchenwald gdzie przebywał trzy miesiące. Kolejny raz 

przeniesiony został do KL Mauthausen gdzie zachorował na krwawą biegunkę i 

zmarł 20.05.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Anny Cieślik, Jana Pieczki); W ocalałej kartotece więźniów byłego 
KL Mauthausen nie figuruje.  

 

CIĘCIAŁA FRANCISZEK, 
Więzień w Pszczynie, Opawie, KL Oranienburg nr 54056. 

Urodzony 26.07.1895 r. w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Przed 

pierwszą wojną światową pracował w gospodarstwie rolnym. Podczas wojny, 

został ciężko ranny więc przebywał na rencie inwalidzkiej. Był członkiem POW 

Górnego Śląska, działaczem plebiscytowym i uczestnikiem trzech powstań 

śląskich. W trzecim powstaniu był dowódcą drużyny składającej się z dwunastu 

osób w kompanii 9-13 pp. żorskiego. Za zasługi dla Polski otrzymał Śląski 

Krzyż Powstańczy. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich. Podczas 

okupacji hitlerowskiej, na skutek donosu miejscowych renegatów do niemieckiej 

policji o jego udziale w powstaniach, został dnia 8.09.1939 r. aresztowany i 

odwieziony do Pszczyny, potem do Opawy, a stamtąd do KL Oranienburga 

k.Berlina gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 54056. Zmarł w tym obozie 

9.09.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją wdowy Marii Cienciała), skor. 5. 
 

COP ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 7543. 

Urodzony 19.01.1905 r. w Bielszowicach, mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, organista kościelny. Gdy władze 

okupacyjne zabraniały używania w kościołach języka polskiego, on 

ostentacyjnie grał polskie pieśni, rozbudzając w ten sposób patriotyczne uczucia 

rodaków. Aresztowany za krnąbrność wobec rozporządzeń wydawanych przez 

władze okupacyjne, przekazany został 18.12.1940 r. do KL Auschwitz i 

zarejestrowany jako więzień nr 7543. Zginął w tym obozie 17.02.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

CUBER JÓZEF,  
Więzień w Raciborzu, Brzegu, KL Auschwitz nr 24607. 

                                                 
9 Pilicja Bezpieczeństwa 
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Urodzony 3.02.1894 r. w Ruptawie k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, syn 

Antoniego i Józefy, mieszkaniec Ruptawy. Jako dorastający chłopak pomagał 

rodzicom w gospodarstwie rolnym, natomiast od osiemnastego roku życia 

pracował w kopalni „Emma” w Radlinie. Brał udział w pierwszej wojnie 

światowej i dostał się do niewoli francuskiej. Jak wielu Polaków, wstąpił tam do 

polskiej armii gen. Hallera i walczył o wolność Polski. Na Górny Śląsk powrócił 

w 1919 r. a latem 1920 r. brał udział w wyprawie na Kijów i po wojnie polsko-

bolszewickiej powrócił do Ruptawy. Na Śląsku kończyło się w tym czasie 

drugie powstanie, więc nie brał w nim udziału. Był jednak działaczem 

plebiscytowym i należał do POW Górnego Śląska. Brał udział w trzecim 

powstaniu, za co otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy. W okresie do drugiej 

wojny światowej był restauratorem w Ruptawie. Należał do Związku 

Powstańców Śląskich i był wieloletnim prezesem tego związku, gdy zaś 

rozpoczynała się druga wojna światowa, uchodził na wschód. Wrócił spod 

granicy rumuńskiej 15.10.1939 r. i w tym samym dniu zameldował się na 

policji. Następnego dnia został aresztowany, przewieziony do Jastrzębia i 

stamtąd do więzienia w Raciborzu. Sąd Specjalny skazał go na dwa lata 

więzienia więc przekazano go do wiezienia w Brzegu. Po dwóch latach, zamiast 

odzyskać wolność, trafił do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany był 17.12.1941 

r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 24607. Zginął w tym obozie 

19.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22603/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:35, określenie 

przyczyny zgonu to „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 138; APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 63, nr id. 21003; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z 
relacją Alojzego Zielonki), skor. 5. 

 

CYRULIK JAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 32486. 

Urodzony 17.06.1891 r. w Baranowiczach, syn Wincentego i Anny z d. Golik, 

mieszkaniec miejscowości Rogoźna k/Rybnika, pracownik PKP. Były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich, prezes Związku Powstańców Śląskich 

w Rogoźnej. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej 

(20.09.1939 r.), więziony był w Rybniku a następnie 24.04.1942 r. przekazany 

do KL Auschwitz gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 32486. Zginął w tym 

obozie 6.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 14013/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:20, określenie 
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przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy 

osłabieniu fizycznym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 166; APMA-B „Księga zgonów”, t. 10, s. 509, nr id. 12544; Zbiory J. Delowicza. 

 

CZACHOR JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 17.03.1912 r., syn Stanisława i Marii z d. Śliwka, mieszkaniec 

Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, 

przekazany został do KL Auschwitz i tam zginął 6.01.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 554/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 7:45, określenie przyczyny zgonu to „beiderseitige 

Lungenentzündung” (obustronne zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 546, nr id. 38854. 

 

CZAJKOWSKI BOLESŁAW,  
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Jastrzębia pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej, przetransportowany do wiezienia w Katowicach gdzie 

został zgilotynowany. Brak dokładniejszych informacji. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

CZAPLA STANISŁAW,  
Wiezień w Katowicach. 

Mieszkaniec Czyżowic pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej, przetransportowany do wiezienia w Katowicach gdzie 

został zgilotynowany. Brak dokładniejszych informacji. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

CZECH JAN, pseud. „Witek”, „Mietek”,  
Więzień KL Dachau nr 7333, KL Gusen. 

Urodzony 28.04.1917 r. w Wiśle Wielkiej pow. pszczyński, 

syn Ludwika i Anny z d. Nowak, zamieszkały w Rybniku. Od 

1923 r. do 1927 r. uczył się w szkole powszechnej w Rybniku, 

a następnie do 1936 r. uczęszczał w tej samej miejscowości do 

Państwowego Gimnazjum. Od 20.09.1936 r. rozpoczął służbę 

wojskową jako ochotnik – w Szkole Podchorążych w 

Włodzimierzu Wołyńskim.  

Pod koniec czerwca 1937 r. skierowany do jednostki w Bielsku, a od września 

tego roku został zwolniony z wojska. Od lutego 1938 r. pracował w Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach, zaś w październiku 1938 r. rozpoczął studia na 

AGH w Krakowie. Zmobilizowany we wrześniu 1939 r., dotarł z wojskiem w 

okolice Tomaszowa Lubelskiego i tam dostał się do niewoli niemieckiej. Po 

powrocie do domu, w marcu 1940 odmówił podpisania Volkslisty, więc 

30.04.1940 r. został aresztowany i przetransportowany do KL Dachau, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7333. Po sześciu 

tygodniach przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie przebywał do 
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3.10.1940 r. Po skutecznych staraniach rodziców, odzyskał wolność – zwolniony 

z obozu. Przez krótki pracował w firmie Maciejewski w Rybniku, a od marca 

1941 r. wyjechał do Krakowa, gdzie przebywał i pracował do końca okupacji. W 

Krakowie od 1944 r. zaangażował się w ruchu oporu – żołnierz AK. Po wojnie, 

pracował w Spółdzielni Spożywców w Rybniku. 8.01.1951 r. powołany został 

na ćwiczenia wojskowe, a po ukończeniu został oficerem zawodowym. Wrócił 

do pracy w cywilnej, a od 30.04.1977 r. przeszedł na emeryturę. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

CZECH JÓZEF,  
Więzień w Wodzisławiu, KL Auschwitz. 

Urodzony 26.11.1900 r. w Wodzisławiu Śl. pow. rybnicki (kuzyn Józefa Czecha 

z Wilchw), z zawodu cieśla. Uczestnik trzech powstań śląskich. Na początku 

okupacji pracował w Łabędach. Aresztowany w dniu 17.07.1940 r. w 

Wodzisławiu Śl., przekazany został do KL Auschwitz. Przyczyna aresztowania: 

„... swoim zachowaniem, zagraża istnieniu i bezpieczeństwu narodu i państwu, 

bo jako powstaniec ze szczególną nienawiścią występował przeciwko 

niemieckości i przy uwzględnieniu jego fanatycznemu występowaniu na rzecz 

polskości, pozostawienie go na wolności pozwala przypuszczać, że będzie 

szkodził sprawie niemieckiej”. Przebywał w KL Auschwitz od 6.09.1940 r. 

Zginął w tym obozie 19.12.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Józefa Czecha z Wilchw – kuzyna Józefa z 

Wodzisławia), skor. 6; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

CZECH JÓZEF, 
Więzień gestapo w Rybniku, Nieborowicach, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 14.10.1900 r. w Bottrop – Westfalia, mieszkaniec Wilchw 

k/Wodzisławia Śl. Z zawodu pracownik biurowy. Były powstaniec – uczestnik 

trzech powstań śląskich. W trzecim powstaniu dowódca VIII kompanii w pułku 

wodzisławskim. Pierwszy raz został aresztowany 2.09.1939 r. i po tygodniu 

zwolniony. Drugi raz aresztowano go 20.09.1939 r. – przebywał w więzieniu w 

Rybniku, następnie w pierwszym obozie koncentracyjnym w pobliżu Rybnika 

(powstałym w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski) a 

usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Z 

Nieborowic przekazany został do Rawicza skąd 15.10.1939 r. przekazano go do 

KL Buchenwald. Zwolniony z obozu 27.03.1940 r., lecz wysłany na roboty 

przymusowe. Po zakończeniu okupacji w 1945 r., pracownik umysłowy 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku. Odznaczony Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Józefa Czecha), skor. 7. 

 

CZERNY JÓZEF,  
Więziony w obozie przejściowym w Nieborowicach. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany i przetransportowany został 

w pierwszych dniach września 1939 r. do obozu koncentracyjnego w pobliżu 

Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), a 
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usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Po 

jakimś czasie został zwolniony do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

CZERWIŃSKI AUGUSTYN, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen. 

Urodzony 6.09.1899 r. w Wyrach pow. tyski, mieszkaniec Ruptawy pow. 

rybnicki. Były powstaniec – brał udział w trzech powstaniach śląskich. Służył w 

policji woj. śląskiego. Po aresztowaniu 12.04.1941 r. przekazany do KL Dachau 

a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen. Zwolniony w 1942 r. – do 

zakończenia okupacji pracował w firmie niemieckiej. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Czyża), skor. 5; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

CZERWIŃSKI PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz nr E-1409. 

Urodzony 14.11.1919 r. w Osinach pow. rybnicki, syn Bronisławy, mieszkaniec 

Osin. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz zarejestrowany w 

obozowej ewidencji w marcu 1942 r. jako więzień wychowawczy – 

Erziehungshäftling nr E-1409. Zginął 6.04.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 4568/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

10:10, określenie przyczyny zgonu to „Versagen des Herzens und Kreislaufes“ 

(uszkodzenie serca i układu krążenia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 789; APMA-B „Księga zgonów”, t. 4, s. 68, nr id. 6181. 

 

CZERWIONKA WOJCIECH,  
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, przetransportowany do wiezienia w Katowicach gdzie został 

zgilotynowany. Brak dokładniejszych informacji. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

CZYLOK FRANCISZEK,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 169401, KL Gross-Rosen. 

 

 

 

 

 

 

 
Mieszkaniec Rybnika. Z nastaniem okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w 

działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ/AK. Aresztowany w czerwcu 1943 

r. – został przewieziony prawdopodobnie do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po śledztwie, skazany 17.12.1943 r. na pobyt w KL Auschwitz i 

tam zarejestrowany jako więzień nr 169401. Wpisany 27.08.1944 r. na transport 
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do KL Gross-Rosen (Aussenkomando Gross-Koschen), a stamtąd przesłany do 

któregoś z podobozów. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach – 

w których przebywał, doczekał się wyzwolenia i wrócił do domu. Zmarł w 1956 

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

1998 r., s. 445; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., 

s. 58, 83, 208; Relacja J. Sobika, jego pamiętnik i sporządzone wykazy członków ZWZ. 
 

CZYŻ FRANCISZEK, 
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 24.05.1891 r. w Ruptawie pow. rybnicki, mieszkaniec Ruptawy, 

kolejarz. Były powstaniec – brał udział w pierwszym i drugim powstaniu 

śląskim jako dowódca sekcji, natomiast w trzecim jako dowódca 12 kompanii 3 

Baonu 13 pp. żorskiego. Ze swoją kompanią walczył o Piaski Rybnickie potem 

o dworzec i szpital dla umysłowo chorych w Rybniku, walczył pod 

Kędzierzynem i o Stare Koźle. Po powstaniu pracował jako górnik kop. 

„Chwałowice” w Chwałowicach. Kilka lat był bezrobotnym, jednak ostatnie lata 

przed drugą wojną światową pracował na kolei. Został aresztowany 12.04.1941 

r. i przekazany do KL Dachau. Zwolniony z obozu 12.11.1942 r. Pracował do 

końca okupacji w niemieckiej firmie przy naprawie i układaniu torów 

kolejowych w Boguminie, Raciborzu, Dziedzicach.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Czyża), skor. 5. 

 

CZYŻ JÓZEF , 
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 15.07.1909 r. w Ruptawie pow. rybnicki, syn Ludwika. W okresie 

plebiscytu i powstania śląskiego miał dwanaście lat – był zatrudniany przez ojca 

jako goniec do przenoszenia polskich materiałów propagandowych i roznoszenia 

zaproszeń na zebrania polityczne. Do wybuchu drugiej wojny światowej był 

górnikiem kop. „Chwałowice” w Chwałowicach. Aresztowany w październiku 

1939 r. i przekazany do KL Buchenwald. Przebywał w obozie do końca okupacji 

hitlerowskiej – został wyzwolony przez wojska amerykańskie 11.04.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Pawła Czyża), skor. 5. 

 

CZYŻ LUDWIK , 
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 27.11.1875 r. w Ruptawie pow. rybnicki (ojciec Ludwika). Uprawiał 

własne gospodarstwo rolne. Były powstaniec – podczas plebiscytu był 

przewodniczącym Komisji Plebiscytowej ze strony Polskiej. Podczas trzeciego 

powstania był komendantem Straży Obywatelskiej w Ruptawie. Po pierwszej 

wojnie światowej był wójtem w Ruptawie. Aresztowany już w październiku 

1939 r., przekazany został do KL Buchenwald. Zwolniony z obozu 24.06.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Pawła Czyża), skor. 5. 

 

CZYŻ LUDWIK,  
Więzień gestapo w Rybniku, Katowicach, KL Dachau. 
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Urodzony 31.03.1919 r. w Ruptawie pow. rybnicki, syn Ludwika. Był uczniem 

gimnazjum w Rybniku, lecz szkoły tej nie ukończył ze względu na wybuch 

drugiej wojny światowej. Aresztowany został 12.04.1941 r. w Ruptawie, 

więziony w Rybniku, następnie w Katowicach, a stamtąd przekazany do KL 

Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał 

wolność. Po wojnie ukończył gimnazjum w Rybniku i studia wyższe. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Pawła Czyża), skor. 5. 

 

ĆWIĘCZEK JAN,  
Więzień obozu jenieckiego Ostaszkowie. 

Urodzony 16.01.1894 r. w Osinach k/Gorzyc pow. 

wodzisławski, był murarzem. Uczestniczył jako żołnierz w 

pierwszej wojnie światowej na froncie zachodnim. Tam dostał 

się do angielskiej niewoli, a z niewoli zaciągnął się do armii 

gen. Hallera i z tym wojskiem wrócił do kraju. Od 12.06.1920 

r. do 3.07.1921 r. należał do POW Górnego Śląska. W III 

powstaniu śląskim walczył między innymi pod Górą Św. 

Anny.  

W 1922 r. po przyłączeniu ziemi rybnickiej do Macierzy, poszedł do szkoły 

policyjnej w Świętochłowicach. Następnie, przez rok służył na posterunku w 

Pszowie, a potem aż do 1938 r. był starszym posterunkowym w Żorach. Po 

zajęciu przez Polskę Zaolzia, został przeniesiony do Rychwałdu – Zaolzie. 

Należał do Związku Powstańców Śl. i LOPP. Tuż przed przewidywanym 

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

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

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

znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed 

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

sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim w Ostaszkowie. 

Tam zginął – nieznana data śmierci - figuruje na liście więźniów tego obozu str. 

46 poz. 55. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 44; (Z SUPLEMENTU).  
 

DADACZYŃSKI JERZY,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Auschwitz. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

DAJERLING JAN,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Urodzony w 1899 r., mieszkaniec Knurowa pow.rybnicki. Kierownik placówki 

straży granicznej. Po aresztowaniu w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, 

przetransportowany został do obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika 

(powstałego w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski) a 
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usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. W 

tym obozie został rozstrzelany i pochowany we wspólnej mogile w 

Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

DALGIEWICZ STEFAN, 
Więzień KL Auschwitz nr E-5428. 

Urodzony 15.12.1922. r. w Rybniku. Aresztowany w pierwszej połowie 1943 r. i 

w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

lipcu 1943 r. w obozowej ewidencji jako więzień (wychowawczy – 

Erziehungshäftling) nr E-5428. (nazwisko tego więźnia figuruje w spisie 

chorych więźniów obozu KL Auschwitz III-Monowitz tzw. „Buna” – w szpitalu 

obozowym na Bunie przebywał od 30.08.-5.09.1943 r.). Wypisany 5.09.1943 r. 

do transportu – do innego obozu. Brak informacji o dalszym losie tego więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 939; Buna Qurantäne-liste, tom 1, s. 63, sygn. D-AuIII-3/1. nr inw. 31968 APMA-B. 

 

DANEL FRANCISZEK (WILHELM), 
Więzień KL Auschwitz nr 114658, KL Sachsenhausen nr 76067. 

Urodzony 13.08.1920 r. w Rybniku, mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. 

Wykształcenie średnie górnicze. Do 1939 r. pracował w Hucie „Silesia” w 

Paruszowcu. Po rozpoczęciu okupacji hitlerowskiej, wpierw wywieziony na 

roboty przymusowe do Niemiec, a następnie aresztowany w lutym 1943 r. i 

przekazany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

dnia 12.04.1943 r. jako więzień nr 114658. Po jakimś czasie przeniesiony do KL 

Sachsenhausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 76067. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność w dniu 

22.04.1945 r. Po zakończeniu okupacji w 1945 r. pracował w Milicji 

Obywatelskiej w Rybniku w stopniu kapitana. Był radnym MRN w Rybniku. 

Zmarł nagle 27.04.1988 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 319; Zbiory J. Delowicza. 
 

DANEL FRANCISZEK, 
Więzień w Katowicach, KL Dachau. 

Urodzony 7.06.1898 r. w Radlinie pow. rybnicki. Pracował jako ślusarz w 

koksowni w Radlinie. Były powstaniec – brał udział w trzech powstaniach 

śląskich. W trzecim powstaniu był członkiem załogi pociągu pancernego 

„Piorun”, walczącego pod Górą św. Anny. Na początku okupacji nadal pracował 

w koksowni w Radlinie. Aresztowany 13.10.1939 r. pod zarzutem udziału w 

powstaniach śląskich, więziony pół roku w więzieniu w Katowicach a następnie 

przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 

przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony przez wojska amerykańskie 

29.04.1945 r. Niestety nie wrócił do domu, zginął w niewyjaśnionych 

okolicznościach na terenie Niemiec. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Wilhelma Danela - syna), skor. 3. 
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DANIELSKA ANDA z d. DONIE,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 23.12.1899 r. w Charkowie (Rosja), córka Jerzego i Marii z d. 

Kirkiewicz, mieszkanka Rybnika. Po aresztowaniu w okresie okupacji 

hitlerowskiej, przekazana została do KL Auschwitz. Zginęła 26.12.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 36547/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 12:00, określenie przyczyny zgonu to 

„akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 25, s. 531, nr id. 66792. 

 

DĄBROWA ANTONI,  
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL Linzert, KL Dachau. 

Mieszkaniec Niewiadomia pow. rybnicki. Aresztowany w Rybniku w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej (5.09.1939 r.), przekazywany był 

kolejno do różnych obozów – do KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL Linzert, 

KL Dachau. W tym ostatnim obozie zginął 28.06.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.. 
 

DĄBROWA JAN,  
Więzień obozu – brak informacji dot. nazwy obozu. 

Mieszkaniec wioski Radoszowy w pow. rybnickim. Aresztowany w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do obozu 

koncentracyjnego. Brak jest niestety informacji o nazwie obozu w jakim 

przebywał i w którym zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

DEC JÓZEF, 
Więzień w Rychwałdzie. 

Urodzony 10.03.1893 r., był nauczycielem w Pszowie pow. rybnicki. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność konspiracyjną w 

organizacji ZWZ/AK. Aresztowany w styczniu 1943 r. w Orłowej na Zaolziu, 

zginął w czerwcu 1943 r. w Rychwałdzie. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 
Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 45.  

 

DEJAS JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 25.03.1876 r. w Łaziskach Średnich k/Mikołowa Górny Śląsk, syn 

Andrzeja i Elżbiety z d. Mrzyk, mieszkaniec Czerwionki k/Rybnika. 

Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz 

gdzie zginął 18.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 25245/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:30, określenie 

przyczyny zgonu to „Bronchopneumonia” (zapalenie płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1124; APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 1233, nr id. 58676.  

 

DELOWICZ JÓZEF,  
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Więzień w KL Flossenburg. 

Mieszkaniec Niedobczyc pow. rybnicki. W pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej skierowany do robót przymusowych w Bockwitz. Zdezerterował i 

starał się przedostać na zachód, lecz został zatrzymany przez straż graniczną i 

przekazany do KL Flossenburg. W tym obozie był poddawany 

pseudomedycznym zabiegom, skutkiem czego nawet po odzyskaniu wolności 

odczuwał poważne dolegliwości zdrowotne.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

DEPTA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 5920. 

Urodzony 18.07.1899 r. w Turzy k/Raciborza. Aresztowany w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany 

został do KL Auschwitz i zarejestrowany 8.10.1940 r. jako 

więzień nr 5920. Rodzina otrzymała powiadomienie o jego 

zgonie w dniu 22.12.1940 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku 
Kombatantów RP, s. 37; APMA-B Ankieta z 21.09.1954 r. wypełniona przez Marię 

Depta, wdowę po Franciszku  (sygn. Mat./302, nr inw. 42906).  

 

 

DEPTA FRANCISZEK, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 18.07.1888 r., mieszkaniec Paruszowca k/Rybnika, pracownik PKP w 

Rybniku. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich, działacz społeczny. Wpisany już przed wybuchem wojny (w 1939 r.) 

do „księgi gończej” Sonderfahndungsbuch Polen (strona zarejestrowania 26D), 

czyli przewidziany przez hitlerowców do likwidacji w pierwszej kolejności. 

Aresztowany 28.04.1940 r. i skazany na pobyt w KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s.38; A. Mrowiec, Z dziejów 

okupacji hitlerowskiej w rybnickiem,  wyd. Katowice 1958 r., s. 30; Zbiory J. Delowicza. 
 

DEPTA JAN (ojciec),  
Więzień KL Buchenwald, KL Dachau. 

Urodzony 29.08.1875 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Pracownik umysłowy. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Działacz społeczny, członek 

Związku Powstańców Śląskich, członek Związku Obrony Kresów Zachodnich. 

Aresztowany 19.09.1939 r. i przekazany do KL Buchenwald a stamtąd do KL 

Dachau gdzie zginął 25.10.1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 38; Zbiory J. Delowicza. 

 

DEPTA JAN, 
Wiezień KL Dachau. 

Urodzony 4.01.1908 r. w Ligockiej Kuźni k.Rybnika, syn Jana. Działacz 

harcerski, w okresie okupacji hitlerowskiej członek ruchu oporu. Aresztowany 
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wraz z ojcem 19.09.1939 r. i przekazany do KL Dachau, gdzie zginął 

13.01.1942 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 38. 

 

DERWISZ WŁADYSŁAW,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rybnika, siostrzeniec Stefanii Kaszubowej-Łęgowskiej. 

Aresztowany wraz z Kaszubami w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie 

przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak informacji o jego losie. 
Bibliografia: Pamiętnik Stefani Kaszubowej-Łęgowskiej. 

 

DŁUGI STANISŁAW,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 172457, KL Mauthausen nr 117659, 

podobozu Melk. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 5.10.1900 r. w Wielkopolsce. Członek POW Wielkopolskiego, 

uczestnik powstania wielkopolskiego, następnie mieszkaniec Rybnika. Przed 

1939 r. do czasu aresztowania, pracował na stacji PKP w Rybniku. Od początku 

okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany 25.06.1943 r. został przetransportowany do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie, przekazany 18.01.1944 r. na pobyt w 

KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 172457. W styczniu 1945 r. 

uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd w 

transporcie zbiorowym wagonami towarowymi wywieziony do KL Mauthausen 

gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 117659. Po krótkim czasie 

przeniesiony do podobozu w Melku gdzie zginął na kilka dni przed 

wyzwoleniem obozu.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 39; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 450; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 58, 76, 208; L. Musiolik, Od 
Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Relacja J. Sobika, jego pamiętnik i wykazy 

członków ZWZ. 

 

DOBROWOLSKI TADEUSZ  
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony ok. 1890 r., profesor Państwowego Gimnazjum w Rybniku. 

Organizator teatrzyków szkolnych wraz z profesorem Żelawskim (ze szkoły 

handlowej) – wystawiał sztuki o charakterze patriotycznym. Wspaniały mówca i 

działacz lewicowy. W okresie okupacji hitlerowskiej bardzo zaangażowany w 

działalność rewolucyjnego – lewicowego ruchu oporu. Został aresztowany w 

1940 r. i przekazany do KL Auschwitz, gdzie zginął w czerwcu 1942 r. 
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Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 
Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r., s. 45; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 302, 347; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 39. 

 

DOMIN AGNIESZKA,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzona 9.04.1922 r. w Czerwionce pow. rybnicki, córka Franciszka, 

zamieszkała w Czerwionce. Do drugiej wojny światowej pracowała w Hucie 

„Silesia” w Rybniku. W 1940 r. zaangażowała się w działalność konspiracyjną 

w ZWZ/AK. Aresztowana wraz z ojcem 12.06.1942 r., wpierw była więziona w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach, a następnie przekazana do KL Auschwitz. 

Zginęła w tym obozie 2.03.1943 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

DOMIN FRANCISZEK,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 18.04.1882 r. w Pawłowicach pow. pszczyński, syn Jana i Marianny z 

d. Matuszyński, zamieszkały w Czerwionce pow. rybnicki. Górnik z kop. 

„Dębieńsko”, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, działacz 

plebiscytowy. W okresie okupacji hitlerowskiej członek ruchu oporu – 

organizacji Rewolucyjny Ruch Oporu. Aresztowany 12.06.1942 r. 

prawdopodobnie wpierw więziony w więzieniu śledczym Mysłowice, a po 

zakończonych przesłuchaniach przekazany do KL Auschwitz. Zginął 7.08.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21575/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:44, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL 
Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 655; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 573, nr id. 20015. 

 

DRAPIEWSKI TEODOR kś.,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 14.01.1880 r. w Gackach na Pomorzu. Ksiądz, świącenia kapłańskie 

otrzymał w 1908 r., przez wiele lat był misjonarzem w Brazylii. Wrócił do kraju 

w 1924 r. Rektor Niższego Seminarium OO. Werblistów w Rybniku. Już w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, za kazania jakie wygłaszał w języku 

polskim został aresztowany i wpierw więziony w Rybniku, a następnie 

przewieziony do KL Dachau. Po kilku miesiącach przekazany był do KL 

Mauthausen-Gusen a stamtąd ponownie odesłany do KL Dachau gdzie zginął 

10.08.1942 r.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 46; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 

40; W ocalałej kartotece wieźniów KL Mauthausen nie figuruje.  

 

DREJA WALENTY, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen. 

Urodzony 10.02.1890 r., mieszkaniec Przyszowic pow. rybnicki, pracownik 

umysłowy PKP. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Gdy ważyły się 

losy przyłączenia Górnego Śląska do Polski – aktywny działacz plebiscytowy, 
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członek Związku Obrony Kresów Zachodnich. Aresztowany 16.04.1940 r. i 

przekazany do KL Dachau, następnie przetransportowany do KL Mauthausen. 

Zginął w tym ostatnim obozie 26.05.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

DREWNIOK ALFONS, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 31.07.1901 r. w Żernikach k/Gliwic, mieszkaniec Rybnika, pracownik 

PKP. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Dowódca I kompanii I 

batalionu Oddziałów Powstańczych w 1939 r. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej, został przesłany do KL Auschwitz. Mimo 

ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po 

zakończonej okupacji w 1945 r. ponownie podjął pracę w PKP, pełnił także 

wiele funkcji społecznych. Zmarł nagle 6.02.1965 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 40. 

 

DROBIK ROBERT,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 10.01.1940 r. i przekazany do obozu koncentracyjnego, lecz brak 

jest informacji do którego. Nieznane są dalsze losy tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

DRONSZCZYK EMIL, 
Więzień KL Auschwitz nr E-1152, KL Mauthausen nr 59965. 

Urodzony 29.04.1920 r. w Świerklanach Górnych k/Żor, mieszkaniec Świerklan 

Górnych. Aresztowany i przekazany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany 

został w styczniu 1942 r. jako więzień wychowawczy – Erziehungshäftling nr E-

1152. Następnie, przekazany 3.04.1942 r. do KL Mauthausen i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 59965. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony przez wojska 

amerykańskie 5.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 777; Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

DROZDOWSKI JAN, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony w 1902 r. Nauczyciel, po studiach przyrodniczych 

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przed drugą 

wojną swiatową, był nauczycielem w Seminarium 

Nauczycielskim w Bielsku. Brał udział w kampanii 

wrześniowej. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany i 

przekazany do KL Dachau, a następnie do KL Mauthausen-

Gusen, skąd zwolniony był w 1941 r. i od tego czasu ukrywał 

się w Generalnej Guberni.  
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Od 1950 r. był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Żarkach, zaś od 1952 

r. dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. Zmarł 9.11.1959 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 42. 

 

DROZDOWSKI TEODOR,  
Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Orzepowic k/Rybnika. Aresztowany w 1939 r. – w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen. Brak jest 

dokładniejszych informacji o losach tego więźnia.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

DRZYMAŁA JÓZEF,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 6.11.1896 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany w 

pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen-

Gusen, gdzie zginął 1.10.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

DUBIEL ANTONI,  
Więzień w Rawiczu, obozu karnego Nusustrum, KL Auschwitz nr 48720, KL 

Buchenwald nr 8318, KL Mauthausen nr 17934, KL Mauthausen-Gusen nr 7115. 

Urodzony 21.04.1920 r. w Żorach, syn Franciszka i Franciszki z d. Dyrda, 

mieszkaniec tejże miejscowości. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

praktykował jako pracownik biurowy a od maja 1938 do 1.09.1939 r. pracował 

jako samodzielny księgowy. W dniu 1.09.1939 r. uchodził na wschód do 

Mościsk (ZSRR), jednak wrócił i 27.09.1939 r. wezwany został do pracy w 

Magistracie, gdzie pracował do 11.03.1940 r. Zaznaczyć należy, że od początku 

okupacji uczestniczył w działalności ruchu oporu. W jego mieszkaniu miały 

miejsce zebrania konspiracyjne, wypożyczano polskie książki, odbywał się 

nasłuch radiowy komunikatów z Anglii (audycji BBC). Dnia 11.03.1940 r. 

został aresztowany i przewieziony do więzienia w Katowicach gdzie przebywał 

do 20.08.1940 r. Z Katowic przekazany 30.08.1940 r. do Wrocławia gdzie 

przebywał do 28.02.1941 r., 18.09.1941 r. przetransportowany został do 

więzienia w Berlinie i po osądzeniu przez Volksgericht skazany na osiem lat 

ciężkiego więzienia. Dnia 30.04.1941 r. przekazany był do Brandenburga. Pod 

koniec maja 1941 r. kolejny raz przeniesiony do obozu karnego k/Nusustrum w 

Westfalii nad rzeką Ems. W październiku 1941 r. zachorował, a po 

wyzdrowieniu 20.03.1042 r. przekazano go napowrót do Brandenburgii. 

Końcem czerwca 1942 r przeniesiony w transporcie zbiorowym (90 Polaków) 

do więzienia w Rawiczu, a stamtąd przewieziony do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 18.07.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 48720. Z 

KL Auschwitz przeniesiony do KL Buchenwald i zarejestrowany jako więzień 

nr 8318. Dnia 12.12.1942 roku w transporcie zbiorowym (1200 więźniów) 

przetransportowany był do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 

17934, a następnie 15.12.1942 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen gdzie 

otrzymał numer obozowy 7115/48720. Mimo nieludzkich warunków jakie 
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panowały w obozach, w których przebywał, przeżył i doczekał się wyzwolenia 

obozu przez wojska amerykańskie w dniu 5.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 200; Zbiory J. Delowicza, segr. I. 

 

DUDA CZESŁAW, 
Więzień w Norymbergii, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 24.08.1920 r. w Radlinie Dolnym pow. rybnicki, mieszkaniec 

Chwałowic k/Rybnika. W latach 1932-1935 uczeń Państwowego Gimnazjum w 

Rybniku, harcerz IX Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w 

Chwałowicach. Po zdaniu matury, studiował, a ukończywszy studia rozpoczął 

pracę w kop. „Chwałowice” w Chwałowicach. Dnia 1.09.1939 r. zatrzymany 

został przez hitlerowców i dostał się do więzienia w Norymbergii. Po 

zwolnieniu z więzienia i powrocie do miejsca zamieszkania rodziców – 

początkiem 1940 r., zaangażował się w działalność w „Szarych Szeregach”. 

Czynił przygotowania do ucieczki na Węgry, lecz prawdopodobnie przez 

zdradę, został aresztowany 1.05.1940 r. i więziony w więzieniu w Rybniku, 

następnie przekazany do KL Dachau, a po sześciu tygodniach przeniesiony do 

KL Mauthausen-Gusen. Wycieńczony ciężką pracą w kamieniołomach, zmarł 

27.11.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 42; Zbiory J. Delowicza 

(relacja Heleny Duda i Czesława Blanika); W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

DUDA ERWIN ks.,  
Więzień w Cieszynie, KL Mauthausen-Gusen, KL Dachau nr 21961. 

Urodzony 1.09.1911 r. w Pruchnej pow. cieszyński, syn Karola i Marii, 

mieszkaniec Radlina Dolnego. Już w szkole powszechnej zaangażowany był w 

działalność harcerską – zdobywał wszystkie stopnie instruktorskie aż do stopnia 

harcmistrza. Po ukończeniu gimnazjum w 1931 r. rozpoczął studia teologiczne 

w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, wyświęcony na księdza w 

1936 r. Po prymicjach skierowany został jako wikary do Boguszowic pow. 

rybnicki, a następnie przeniesiony do Radlina. W pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, prześladowany przez miejscowych renegatów za 

niepodporządkowanie się zaleceniom gestapo, został przez władze kościelne 

przeniesiony do Ustronia. W tej miejscowości został aresztowany i 

przetransportowany do więzienia w Cieszynie a stamtąd przekazany do KL 

Mauthausen-Gusen. Pod koniec 1941 r. przeniesiony był do KL Dachau i 

zarejestrowany jako więzień nr 21961. Zmarł w obozie 2.02.1942 r. – na 

gruźlicę  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Heleny Duda i Czesława Blanika); W ocalałej kartotece wieźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

DUDA JÓZEF, 
Więzień na Pawiaku, KL Auschwitz, KL Buchenwald. 

Syn Augusta, mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, aresztowany w Warszawie w 

październiku 1941 r., przetrzymywany był przez jakiś czas na Pawiaku, a 

następnie przekazany do KL Auschwitz. Po jakimś czasie przetransportowany 
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do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach, 

przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Marty Duda i córek), skor. 7; W zachowanych dokumentach 
APMA-B nie figuruje. 

 

DUDA JÓZEF, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 2.03.1911 r. w Chorzowie. Około pięciu lat przed drugą wojną 

światową był nauczycielem w Lubomi. Został aresztowany w styczniu 1940 r. i 

przekazany do KL Mauthausen. Zwolniono go z obozu w listopadzie 1940 r. Po 

wojnie, aż do śmierci w 1961 r. był kierownikiem szkoły w Lubomi. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza(kserokopia z relacją Karola Kozuba).  

 

DUDA ROMAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, Katowicach nr 1165, KL Oranienburg, KL 

Neuengamme, KL Dachau nr 13691. 

Urodzony 10.12.1896 r., mieszkaniec Radlina-Obszary pow. rybnicki. Z zawodu 

instalator rur przemysłowych. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Pracował w kop. „Emma” w Radlinie, aż do 13.10.1939 r. kiedy został 

aresztowany. Zarzucano mu udział w przestępstwie z okresu powstań śląskich. 

Kilka dni był przetrzymywany w piwnicy Urzędu Gminy w Radlinie, a stamtąd 

przesłano go do więzienia w Rybniku, potem do Katowic. W więzieniu w 

Katowicach przebywał do 5.07.1940 (jako nr 1165). Następnie, 

przetransportowany został do KL Oranienburg, później do KL Neuengamme 

k/Hamburga, a stamtąd jesienią 1940 r. do KL Dachau gdzie oznaczony był jako 

więzień nr 13691. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie przeżył i 

doczekał się wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie w dniu 29.04.1945 

r. Po zakończonej okupacji i powrocie do domu, pracował w kop. „Marcel”10 – 

do przejścia na emeryturę w 1961 r. Zmarł w 1966 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Elżbiety Brawańskiej z d. Duda), skor. 3; Informacja Stanisława 

Sachsa z Radlina. 

 

DUDACY JÓZEF, 
Więzień KL Mauthausen.  

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych miesiącach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany w czerwcu 1940 r. do KL Mauthausen. Brak 

bliższych informacji o jego losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

DUDACY JÓZEF,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków 

jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 29.04.1945 

r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

                                                 
10 Kopalnia ta nosiła nazwę „Emma” do 27.04.1949 r., a po tym czasie zmieniono jej nazwę na „Marcel”. 
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DUDEK EMIL,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen 7491(5063). 

Urodzony 14.03.1888 r. w Brzeziu k/Raciborza, mieszkaniec 

Rybnika. Sekretarz Inspektoratu Szkolnego w Rybniku w 

latach międzywojennych. Członek POW Górnego Śląska, 

uczestnik trzech powstań śląskich. Odznaczony: Krzyżem Na 

Śląskiej Wstędze Waleczności (przyznanej 10.01.1927 r.), 

Medalem Niepodległości Za Pracę W Dziele Odzyskania 

Niepodległości (przyznanym 15.04.1932 r.), Gwiazdą 

Górnośląską (nadaną w maju 1932 r.).  

Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w działalność 

konspiracyjną w Polskiej Organizacji Powstańczej, a po jej dekonspiracji w 

organizacji ZWZ. Aresztowany 2.05.1940 r. i przetransportowany do KL 

Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen gdzie zarejestrowany został 

jako więzień nr 7491 (posiadał też drugi numer 5063). Zginął w Mauthausen 

2.05.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 42; J. Klistała, Działacze 
rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 208, S. Kędra i A. Szefer, 

Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 

1971 r. s. 46.  
 

DUDEK ŁUCJAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 7512. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 6.05.1915 r. w Gliwicach. Uczeń szkoły powszechnej a następnie 

gimnazjum w Rybniku. Był harcerzem Drużyny Harcerzy im. Adama 

Mickiewicza. W 1934 r. zdał maturę i przeniósł się do Gdańska, aby studiować 

na politechnice. W 1939 r. walczył przeciw Niemcom na wybrzeżu. Po 

kapitulacji wrócił na Śląsk, ale z obawy przed możliwością aresztowania – 

ukrywał się w Gliwicach. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej należał do 

organizacji ruchu oporu. W grudniu 1940 r. przyjechał do Rybnika gdzie w parę 

dni później został aresztowany i przekazany 18.12.1940 r. na pobyt w KL 

Auschwitz – zarejestrowany jako więzień nr 7512. Zginął w tym obozie 

22.08.1941 r. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 17; Ks. 

K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989 r., s. 95; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 
Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 63; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów 

najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 241; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. 

J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 259; I. Libura, Z dziejów okupacji hitlerowskiej z Rybnickiem wyd. Katowice 
1958 r., s. 381; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 43. 

 

DWORNICZEK WŁADYSŁAW,  
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Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 7493, KL Mauthausen-Gusen 5068. 

Urodzony 9.10.1912 r. w Gliwicach, mieszkaniec Gaszowic k/Rybnika – 

nauczyciel tamtejszej szkoły podstawowej. Aresztowany w nocy 1-2.05.1940 r. i 

przewieziony do więzienia w Rybniku. Z tego więzienia przekazano go do KL 

Dachau, gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 7493. W dniu 27.06.1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen i tam zarejestrowany jako więzień nr 

5068. Brak informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

DWORACZEK WŁADYSŁAW,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 7493, KL Gusen nr 5068. 

Urodzony 9.10.1912 r. w Sośnicy pow. gliwicki, syn 

Franciszka i Wiktorii z d. Wilk, zamieszkały w Gaszowicach 

pow. rybnicki. Szkołę powszechną ukończył w Zabrzu – tam 

także należał do harcerstwa. W latach 1927 do 1932 r. uczył 

się w Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie. Od września 

1932 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Gaszowicach. Z 

chwilą wybuchu wojny, w ramach drużyny starszoharcerskiej 

uruchomił w szkole w której uczył – punkt sanitarny.  

Brał także udział w ochronie granicy na odcinku Zwonowice - Chwałęcice. 

Aresztowany 2.04.1940 r. i wpierw przetrzymany w więzieniu w Rybniku, a 

stamtąd przetransportowany do KL Dachau, 5.04.1940 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 7493, gdzie przebywał do 26.06.1940 r. 

Następnie, przewieziony do KL Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 5068. Dzięki usilnych starań rodziny i mieszkańców Gaszowic, 

odzyskał wolność - zwolniony z obozu 18.04.1941 r. Po wojnie, skończył studia 

wyższe, i wykonywał zawód nauczyciela, angażując się jednocześnie w prace 

społeczne w miejscu zamieszkania. W latach 1955 – 1960 r. prezes powiatowy 

ZNP. Posiadane odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

(przyznany w 1981 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1973 r.), Krzyż Oświęcimski (1986 

r.). 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

DYBA DOMICELA z d. HERMAN,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 48336. 

Urodzona 1.05.1907 r. i zamieszkała w Szerokiej (obecnie dzielnica Jastrzębia 

Zdroju), córka Pawła i Marianny z d. Rduch. Nauczycielka, członkini 

Towarzystwa Młodych Polek (żona Antoniego – także nauczyciela – w 

konspiracji szefa sztabu Inspektoratu AK Rejon Rybnik). Prowadziła tajne 

nauczanie w Szerokiej. Od zimy 1939 r. była łączniczką Obwodu ZWZ/AK 

Pszczyna. Ostrzeżona o grożącym niebezpieczeństwie, nie zdołała wraz z 

mężem opuścić domu. Aresztowana 25.06.1943 r., więziona była w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach, skąd przekazana została do KL Auschwitz i 

zarejestrowana 6.07.1943 r. jako więźniarka nr 48336. Zginęła w KL 

Auschwitz 4.08.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 26381/1943 – 
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:15, określenie 

przyczyny zgonu to „allgemeine Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie 

organizmu). (Jej męża powieszono 26.10.1943 r. w Mostach – w egzekucji 

publicznej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 564; S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji 

– Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 47; APMA-B „Księga zgonów”, t. 18, s. 871, nr id. 59794; Zbiory 
J. Delowicza. 

 

DYJA JAN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 3.11.1887 r. w Myszkowie, syn Franciszka i Marianny z d. Gruszka, 

mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do KL Auschwitz. Zginął 19.04.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 18844/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

15:00, określenie przyczyny zgonu to „Herzmuskelschwäche bei Fleckfieber” 

(niewydolność mięśnia sercowego przy tyfusie plamistym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1125; Zbiory J. Delowicza; APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 834, nr id. 53829. 

 

DYJAS FRANCISZEK,  
Więzień – prawdopodobnie KL Dachau. 

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego 

(prawdopodobnie do KL Dachau). Brak informacji o dalszych losach tego 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

DYKACZ ROMAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau. 

Mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Wykształcenie wyższe – inżynier. 

Aresztowany 13.04.1940 r., wpierw był więziony w więzieniu w Rybniku, a 

następnie przesłany do KL Dachau. Brak dokładniejszych informacji o losie tego 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

DYRCZ KAROL,  
Zamordowany przez hitlerowców. 

Mieszkaniec Rogoźnej - obecnie dzielnica Żor. Aresztowany, zginął 

rozstrzelany 2.09.1939 r., podejrzany o szpiegostwo przeciwko Niemcom. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicz; (Z SUPLEMENTU). 
 

DYRSZKA MARIAN,  
Więzień KL Neukirchen. 

Mieszkaniec Rybnika – miał w okresie rozpoczęcia się okupacji ok. 15 lat, 

harcerz. Skierowany w 1941 r. do pracy przymusowej odmówił jej 

wykonywania gdyż była to fabryka przemysłu zbrojeniowego. Postanowił wiec 

mimo swojego młodego wieku, przedostać się na zachód i tam wstąpić do 

wojska polskiego by walczyć o wyzwolenie Ojczyzny. Na wyprawę tę wybrał 
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się razem z kolegą Sladkiem Tadeuszem. Wyruszyli za granicę 29.12.1941 r. 

Udało im się przedostać przez granicę Czech i Moraw do granicy Słowacji. Tam 

niestety zostali ujęci przez niemiecką straż graniczną. Na gestapo Dyrszka 

odważnie oświadczył, że jest Polakiem i zdecydował się przedostać do armii 

polskiej by służyć swojej ojczyźnie. Przekazany został do KL Neukirchen 

k/Norymbergii, a sądzony wraz ze Sladkiem przed Trybunałem Ludowym w 

Berlinie pod koniec 1942 r., Dyrszka został skazany na karę śmierci i utratę 

praw obywatelskich na zawsze. Wyrok został wykonany 11.05.1943 r. przez 

ścięcie na gilotynie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

DZIERŻĘGA ALFRED, 
Więzień gestapo w Rybniku, Bytomiu, Katowicach, Berlinie.  

Urodzony 5.09.1919 r. w Radlinie Dolnym pow. rybnicki, mieszkaniec Radlina 

Dolnego. Po ukończeniu szkoły powszechnej wstąpił do orkiestry wojskowej w 

Lublińcu i został zawodowym członkiem tej orkiestry. Brał udział w kampanii 

wrześniowej, a wzięty do niewoli – wraz z trzema innymi żołnierzami, skazany 

został na śmierć. Przy wykonywaniu wyroku, został ciężko raniony (nie zabity) i 

dzięki opiece przyjaznych cywilów, przeżył. Latem 1940 r. wrócił do domu ale 

jako inwalida – z protezą jednej nogi. W 1943 r. otrzymał pracę w dworcowej 

kasie biletowej w Radlinie. Mimo inwalidztwa, zaangażował się w działalność 

organizacji konspiracyjnej AK. Przez zdradę, został aresztowany 30.08.1944 r. i 

więziony w Rybniku, w Bytomiu, w Katowicach aż w końcu przekazany do 

więzienia w Berlinie, gdzie 16.01.1945 r. został skazany na śmierć i wyrok 

wykonano. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Zofii Niedzielskiej–Dzierżęgowej) 

 

DZIĘCIOŁOWSKI STEFAN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Główny inżynier koksowni w Radlinie. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej, przekazany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie. 
Bibliografia: Informacja Stanisława Sachsa z Radlina; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

DZIWOKI JÓZEF,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47696. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 24.02.1902 w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszka i Joanny z d. 

Steier, mieszkaniec Gotartowic. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej, 

członek Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej w Gotartowicach. Po 

aresztowaniu przebywał w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po śledztwie, 
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skazany 17.07.1942 r. na pobyt w KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 47696. Zginął 31.08.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 26270/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 15:45, określenie przyczyny zgonu to „Bronchopneumonia” (zapalenie 

płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 45; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 198; APMA-B „Księga 
zgonów”, t. 18, s. 770, nr id. 24659. 

 

DZWIGAL ROMAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 25791. 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 2.02.1908 r. w Będzinie, syn Karola i Tekli z d. Rybczyńska, 

mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej, przekazany został do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej 

ewidencji dnia 27.02.1942 r. jako więzień nr 25791. Zginął 27.03.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 3771/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 10:55, określenie przyczyny zgonu to „Grippe bei 

Herzschwäche” (grypa przy niewydolności serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 149; APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 765, nr id. 5389. 

 

EMRYCH JAN, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 16.12.1921 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszka i Julii z d. 

Wiatrek, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII Drużyny Harcerskiej im. 

Witolda Regera w miejscu zamieszkania. Od początku okupacji hitlerowskiej 

działał w organizacji konspiracyjnej PTOP. Aresztowany w maju 1942 r., 

przetransportowany został do więzienia śledczego w Mysłowicach. Następnie, 

po śledztwie, przewieziony do KL Auschwitz gdzie decyzją sądu doraźnego 

7.08.1942 r. został skazany na śmierć. Wyrok wykonano tego samego dnia. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 21569/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:34, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 46; I. Pająk, Mieszkańcy 
Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 655; Rybnik. Zarys 

dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 242; A. Mrowiec, 

Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych 
powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w 

obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 16; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 567, nr id. 

20009. 

 

FAJKOSZ WIKTOR,  
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Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 23.05.1902 r. w Marklowicach Dolnych na Śląsku 

Cieszyńskim (Zaolzie). Od 1927 r. pracował w zawodzie 

nauczycielskim – był nauczycielem rybnickiego gimnazjum, 

potem w Piekarach Śląskich w pow. tarnogórskim. W 

październiku 1938 r. został ewakuowany w głąb Polski, skąd 

powrócił do Marklowic Dolnych i tam został aresztowany 

22.04.1940 r. Osadzony w więzieniu w Cieszynie, potem w 

KL Dachau, a następnie w Mauthausen-Gusen gdzie zginął 

11.11.1940 r.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 48; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 

47.  

 

FERENC ALOJZY, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 1.11.1883 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, górnik a następnie 

pracownik umysłowy. Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich (w 

jednym z powstań dowódca baonu powstańczego). Działacz społeczny i 

polityczny, członek Związku Powstańców Śląskich w Rydułtowach. 

Aresztowany 3.10.1939 r. i przekazany do KL Mauthausen. Zginął w tym 

obozie 12.03.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

FERT BOLESŁAW, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT CZESŁAW, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT HENRYK, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT IGNACY,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
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Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT JAN,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

FERT JÓZEF,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT MARIA,  
Więźniarka Polenlagru w Lyskach.  
Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana z rodziną w drugiej połowie 

1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak 

innych informacji o losie tej więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT MIECZYSŁAW, 
Więzień Polenlagru w Lyskach.  
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT WANDA, 
Więźniarka Polenlagru w Lyskach.  
Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tej więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FERT WŁADYSŁAW, 
Więzień Polenlagru w Lyskach.  
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z całą rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

FICEK PAWEŁ, 
Więzień KL Auschwitz. 
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Urodzony 4.02.1892 r., mieszkaniec Orzepowic k/Rybnika. Były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. W trzecim powstaniu dowódca III kompanii w II 

batalionie I Pułku Strzelców rybnickich. W kampanii wrześniowej dowódca II 

kompanii I batalionu Ochotniczych Oddziałów Powstańczych. Aresztowany w 

drugim roku okupacji hitlerowskiej 5.07.1940 r. i przekazany do KL Auschwitz. 

Zginął w tym obozie 26.08.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 48. 

 

FIGURA JAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Gdy rozpoczęły się jego okupacyjne tragiczne przeżycia, miał 39 lat, był 

mieszkańcem Czernic pow. rybnicki. Aresztowany przez członków Freikorpsu i 

po sadystycznym śledztwie w miejscowej placówce gestapo, przewieziony 

został do KL Buchenwald. Zginął w tym obozie 25.08.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FOJCIK EMANUEL,  
Więzień KL Auschwitz nr 111065. 

Urodzony 5.09.1876 r. w Raciborzu, mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w 

okresie okupacji hitlerowskiej i przetransportowany 26.03.1943 r. do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowano go 26.03.1943 r. w obozowej ewidencji jako nr 

111065. Zwolniony z obozu 27.04.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 309. 

 

FOJCIK WINCENTY, pseud. „Józio”,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 18.06.1917 r. w Przegędzy pow. rybnicki, syn 

Ignacego i Anny z d. Brachmańska, zamieszkały w Rybniku. 

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Rybniku, i w tej 

miejscowości uczył się w Państwowym Gimnazjum. Należał 

w młodzieńczych latach do harcerstwa oraz Młodzieży 

Powstańczej. Od 1937 r. pracownik umysłowy kop. Rymer, 

skąd po rozpoczęciu się okupacji w 1939 r. jako Polak został 

zwolniony.  

Należy zaznaczyć, że od początku okupacji hitlerowskiej był członkiem Służby 

Zwycięstwu Polski, a od 1940 r. żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. 

z podejrzeniem o przynależność do ruchu oporu, wpierw przetrzymany w 

areszcie gestapo w Rybniku, a stamtąd przesłany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po śledztwie, 12.02.1943 r. przewieziony do KL Auschwitz, gdzie 

przebywał do 29.04.1943 r. – zwolniony z obozu. Zaangażowany w działalność 

ruchu oporu i zagrożony ponownym aresztowaniem, ukrywał się do końca 

okupacji. Po wojnie, podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko”, 

natomiast od lutego 1946 r. do marca 1947 r. przeniósł się do pracy w 

Ubezpieczalni Społecznej w Rybniku, gdzie pracował do przejścia na rentę 

inwalidzką. Po rekonwalescencji nadwątlonego stanu zdrowia, ponownie podjął 

pracę w KWK „Dębieńsko”, KWK „Rymer” – do przejścia na emeryturę. 
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Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

FORAJTER ALOJZY (w ewidencji obozowej VORREITER ALOJZY ),  
Więzień gestapo w Rybniku, Katowicach, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 56894. 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 14.06.1915 r. w miejscowości Radlin-Obszary pow. rybnicki, syn 

Konstantego i Anastazji z d. Danel, mieszkaniec Radlina. Z zawodu drogerzysta. 

Przed wybuchem drugiej wojny światowej odbywał służbę wojskową, brał 

udział w kampanii wrześniowej i wrócił do domu w listopadzie 1939 r. 

Kontynuował pracę w swoim zawodzie. Został aresztowany 29.06.1942 r. w 

wyniku oskarżenia o sabotaż w koksowni radlińskiej gdzie pracował jako 

laborant. Przez jakiś czas był więziony w Rybniku a następnie przewieziony do 

więzienia w Katowicach. Z Katowic dostał się do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, skąd po przesłuchaniach przekazany został do KL Auschwitz i 

tam zarejestrowany 7.08.1942 r. w ewidencji obozowej jako więzień nr 56894. 

Zginął w tym obozie 23.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

37144/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:30, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt 

jelit przy wycieńczeniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 203; APMA-B „Księga zgonów”, t. 25, s. 1140, nr id. 35250; Zbiory J. Delowicza (relacja Gertrudy 

Forajter, Ewalda Trybusia, Alojzego Forajtera). 

 

FRELICH ALOJZY, (vel - KOLECKI ALFONS),  
Więzień KL Flossenbürg nr 2251, KL Mauthausen nr 56625. 

Urodzony 15.06.1924 r. w Gotartowicach pow. rybnicki, syn 

Ludwika i Zofii z d. Szymura, zamieszkały w Gotartowicach. 

Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w miejscu 

zamieszkania, i tam też rozpoczął działalność harcerską. W 

1938 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum w 

Żorach, lecz kontynuowanie nauki przerwał wybuch wojny w 

1939 r. Od początku okupacji, wysłany na roboty przymusowe 

w przedsiębiorstwie budowlanym w Łabędach.  

W 1940 r. został na terenie Gotartowic komendantem konspiracyjnej - Polskiej 

Tajnej Organizacji Powstańczej. W maju 1942 r. PTOP zostało 

zdekonspirowane a jej członkowie w większości aresztowani. Frelich ratował się 

ucieczką „na zachód”, lecz 21.06.1942 r. został aresztowany przez straż 

graniczną na granicy Szwajcarskiej pod przybranym nazwiskiem (Zagrożony 

karą śmierci i poszukiwany przez gestapo, przybrał nazwisko Kolecki Alfons). 

Pod tym więc nazwiskiem przebywał od 23.06.1942 r. do 31.08.1942 r. w 
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więzieniu Konstanz. Od 8.09.1942 r. przesłany do więzienia Nüraberg. Stamtąd, 

3.05.1943 r. przewieziony do KL Flossenbürg, 9.06.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 2251. Kolejny raz (9.03.1944 r.) 

przetransportowany do KL Mauthausen, tam 11.03.1944 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień 56625. Odzyskał wolność, wyzwolony przez 

wojska amerykańskie 5.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

FRIEDRICH FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 18.11.1902 r. w Starej Wsi pow. raciborski, syn Franciszka i Joanny z 

d. Burczyk, zamieszkały w Zabrzu. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 

gdzie zginął 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29428/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:20, określenie 

przyczyny zgonu to: „Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie organizmu przy 

katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 661; APMA-B Księga zgonów, t. 20, s. 890; (Z SUPLEMENTU). 
 

FOUKAL ALBERT,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 16.12.1912 r. w miejscowości Brod, pow. Czeskie Budziejowice, syn 

Antoniego i Joanny z d. Uksa, mieszkaniec Raciborza. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Auschwitz gdzie zginął 

29.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4295/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:15, określenie 

przyczyny zgonu to „Herz und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i 

układu krążenia). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 1275, nr id. 42554. 

 

FRANICA JÓZEF, 
Więzień KL Auschwitz nr 1272. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 20.02.1902 r. w Markowicach pow. raciborski, syn Franciszka i 

Marianny z d. Graniczny, mieszkaniec Żytniej pow. rybnicki. Aresztowany w 

okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do zastępczego więzienia 

policyjnego w Sosnowcu a stamtąd do KL Auschwitz i zarejestrowany w 

obozowej ewidencji dnia 27.06.1940 r. jako więzień nr 1272. Zginął 28.01.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 586/1942 – potwierdzonego przez 
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lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:05, określenie przyczyny zgonu to 

„Fleckfieber” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 36; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 586, nr id. 2218. 

 

FREIWALD RYSZARD, 
Obóz jeniecki Osterrode, Beck, Dössel. 

Urodzony 13.01.1912 r. w Piecach pow. rybnicki, mieszkaniec Gaszowic pow. 

rybnicki. Podporucznik rezerwy, zmobilizowany 24.08.1939 r. do 3 pułku 

strzelców podhalańskich w Bielsku. Zakończył kampanię wrześniową 

21.09.1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim skąd z grupą oficerów dostał się do 

obozu jenieckiego. Przebywał w okresie 21.09.1939 r. do 1.04.1045 r. kolejno w 

Oflagach11: Osterrode, XC Lübeck, VI B Dössel. W tej ostatniej miejscowości 

został wyzwolony przez wojska amerykańskie. Wrócił do domu w lutym 1946 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FRELICH LUDWIK,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 4.08.1889 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Leopolda i Franciszki z 

d. Prehalla, mieszkaniec Gotartowic. Członek POW Górnego Śląska, uczestnik 

powstań śląskich w batalionie Nikodema Sobika. Z nastaniem okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu w szeregach PTOP. Aresztowany w nocy z 

22 na 23.05.1942 r. i wraz z innymi członkami rodziny więziony był w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po zakończonych przesłuchaniach 

przetransportowano go do KL Auschwitz. Dnia 7.08.1942 r., decyzją sądu 

doraźnego skazany został na karę śmierci. Wyrok wykonano tego samego dnia. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 21572/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:31, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 50; I. Libura, Z dziejów 
domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 655; APMA-B „Księga zgonów”, 

t. 15, s. 570, nr id. 20012.  
 

FRELICH TADEUSZ,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 15.11.1901 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W latach 

międzywojennych pracownik umysłowy. Od początku okupacji hitlerowskiej, 

zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 

21.05.1940 r., został przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie 

zginął 16.09.1940 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 50; J. Klistała, Działacze 
rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 209; L. Musiolik, Od Związku 

Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Zbiory J. Delowicza. 

 

                                                 
11 W czasie drugiej wojny światowej,oficerski obóz dla jeńców wojennych  w Niemczech. 
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FROS ALOJZY,  
Więzień w Cieszynie, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 136223, KL Oranienburg, KL 

Sachsenhausen nr 115773, KL Buchenwald nr 96935. 

Urodzony 5.12.1916 r. Po zdaniu matury w Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku w 1937 r., ukończył podchorążówkę 

w Cieszynie. W lipcu 1939 r. powołany do wojska do 3 Pułku 

Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Jako plutonowy 

podchorąży – został dowódcą plutonu w 4 kompanii II 

batalionu. W Bielsku zastał go wybuch wojny, więc w tej 

miejscowości brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.  

Cofając się przed przeważającą siłą wroga, wraz z batalionem trafił na wschód w 

okolice Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dostał się do niewoli. Został zwolniony 

ze stalagu w listopadzie 1939 r. i wrócił do Rybnika. Od początku istnienia 

organizacji konspiracyjnej ZWZ, zaangażował się w jej działalność, był 

członkiem kierownictwa tej organizacji w rejonie rybnickim. Podjął pracę jako 

pracownik fizyczny w firmie budowlanej „Georg Maciejewski – Tiel und 

Oberbau”, wykonującej różne prace w okolicach Rybnika. W 1942 r. firma 

przeniosła się do Karwiny. Tam 28.04.1943 r. został aresztowany i uwięziony w 

Cieszynie, skąd w maju 1943 r. przekazano go do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po śledztwie, 9.08.1943 r. przekazany został do KL Auschwitz 

gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 136223. Pracował w komandzie 

„Postpaketestelle”. W październiku 1944 r. transportem zbiorowym wywieziony 

do KL Oranienburg a stamtąd po kilku dniach do KL Sachsenhausen gdzie 

zarejestrowany był jako nr 115773. Następnie, przekazany został do KL 

Buchenwald i zarejestrowany jako więzień nr 96935. Podczas ewakuacji 

więźniów w głąb Niemiec, udało mu się uciec – dostał się do miejscowości 

Getersleben – wyzwolonej przez amerykanów. Wrócił do Rybnika w 

październiku 1946 r. Podjął pracę jako pracownik umysłowy w Hurtowni 

„Społem” w Rybniku, następnie w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Górniczego, 

skąd przeszedł na emeryturę. Działacz społeczny Członek Związku 

Kombatantów RP.  
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 26; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 244; 

L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 50; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu 
– gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 383; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 375; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w 

obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 45, 58, 152, 194, 209; tegoż autora Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II., Bielsko-Biała 2003 r., s. 33, 95, 132, 256; APMA-B Ankieta ze 

stycznia 1976 r. (sygn. Mat./10896, nr inw. 162400); Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i sporządzone 

wykazy członków ZWZ. 

 

FRYDRICH MAKSYMILIAN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 18.11.1922 r. w Rogowie k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, syn 

Juliusza i Otylii z d. Harasim, mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki, wojskowy. 

Aresztowany 20.01.1940 r. i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 

16.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21658/1942 – 
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca przy 

grypie). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 656, nr id. 20098; Zbiory J. Delowicza. 

 

FRYDRYCH MARIA, 
Więźniarka w Raciborzu, obozu pracy w Jauer-Jawor. 

Urodzona 27.06.1910 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. 

Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej – oskarżona o współudział w 

udzielaniu pomocy jeńcom wojennym. Osądzona przez Sąd Specjalny w 

Raciborzu, otrzymała wyrok dwóch lat więzienia, w związku z czym przekazana 

była do obozu pracy w Jauer-Jawor woj. wrocławskie. Początkowo pracowała 

przy pracach rolnych, następnie w fabryce tekstylnej w pobliżu Jawora. W 

więzieniu w Raciborzu i obozie pracy przebywała dwa lata i siedem miesięcy. 

Zmarła w 1972 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Marii Frydrych i Emila Widenki), skor. 7. 

 

FRYDRYCH WILHELM, 
Więzień w Raciborzu, obozu karnego Verschäfter Straflager. 

Urodzony 30.11.1908 r. w Syryni k/Wodzisławia Śl. Ożenił się w 1935 r. z 

Marią z d. Sikora. W 1942 r. wraz z kolegą Emilem Widenką pomógł zbiegowi 

polskiemu pracującemu w gospodarstwie rolnym – uciekinierem tym był oficer 

wojska polskiego. Aresztowani zostali Wilhelm, jego żona Maria oraz Emil 

Widenka – osądzeni w Raciborzu „ ... za przekroczenie zakazu obcowania z 

jeńcami wojennymi”. Wilhelm został skazany na cztery lata więzienia i 

przesłany do zaostrzonego obozu karnego w Verschäfter Straflager w 

miejscowości Bernau. Tam pracował przez rok przy robotach leśnych, ale 

zachorował na płuca i wywieziono go do Waldheim w Saksonii na leczenie. 

Zmarł 18.01.1945 r. o godz. 7:00. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Marii Frydrych i Emila Widenki), skor. 7.  

 

FUDALA AUGUSTYN, 
Więzień KL Auschwitz nr 72046. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Urodzony 26.08.1902 r., mieszkaniec Gierałtowic k/Rybnika, asystent kolejowy 

w Gierałtowicach. Były powstaniec – uczestnik dwóch powstań śląskich, 

działacz społeczno-polityczny przed 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej 

członek organizacji konspiracyjnej POP. Aresztowany 1.10.1942 r. i przekazany 

do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był 30.10.1942 r. jako więzień nr 72046. 
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Wiadomo, że dnia 18.02.1943 r. przebywał w bloku nr 21 (chirurgicznym). 

Zginął 4.04.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

FUKS, 
Więzień KL Oranienburg. 

Były dyrektor kop. „Emma” w Radlinie. Został aresztowany w 1940 r. i 

przekazany do KL Oranienburg gdzie spotkał się z Erwinem Porębskim z 

Radlina. Porębski zaopiekował się Fuksem, gdy bardzo wycieńczony i 

wygłodniały trafił do KL Oranienburg – dzięki temu Fuks przeżył w obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Erwina Porębskiego). 
 

GACKA JERZY AUGUSTYN, 
Więzień w Mysłowicach 

Urodzony 19.04.1908 r. w Gliwicach. Był nauczycielem w Niedobczycach pow. 

rybnicki. Harcerz – założyciel i drużynowy X Drużyny Harcerzy im. Tadeusza 

Kościuszki w Niedobczycach. W okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkiwał w 

Mysłowicach i tam działał w ruchu oporu w organizacji „Orła Białego”. 

Aresztowany i więziony w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Zmarł w tym 

więzieniu 12.02.1943 r. na tyfus plamisty. Jego ciało zostało wydane rodzinie – 

pochowany jest na cmentarzu w Niedobczycach. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945, pod 

redakcją A. Szefera, Katowice 1983 r., s. 142; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., 

s. 52. 
 

GAJDA FLORIAN, 
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz nr 29829, KL Mauthausen. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 24.07.1899 r. w Krzyżanowicach pow. raciborski. W młodym wieku 

był robotnikiem cegielni w Bukowie. Uczestniczył w pierwszej wojnie 

światowej i dostał się do niewoli angielskiej. Po wojnie zaczął pracować jako 

górnik w kop. „Anna” w Pszowie. Brał udział w akcji plebiscytowej – jako 

propagator, brał udział w trzecim powstaniu śląskim w kompanii pszowskiej, za 

co został odznaczony Krzyżem Powstańczym. Po powstaniu, ponownie 

pracował w kop. „Anna”. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich. W 

przededniu drugiej wojny światowej, zaangażował się w formacji obywatelskiej 

– „Obrony Narodowej”, mającej za zadanie współpracę ze strażą graniczna w 

Bukowie. Gdy dowiedział się o wybuchu wojny, uchodził na wschód i dotarł do 

Lwowa. Powrócił do domu w styczniu 1940 r. i od kwietniu tegoż roku 

rozpoczął pracę w cegielni. Został aresztowany 2.03.1942 r. i przekazany do 
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więzienia gestapo w Raciborzu gdzie przesiedział siedem tygodni. Stamtąd 

przekazano go do KL Auschwitz i zarejestrowano 17.04.1942 r. jako numer 

obozowy 29829, a 9.06.1942 r. przeniesiony został do KL Mauthausen gdzie 

zginął 9.11.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 165; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki – Marii Kania z d. Gajda), skor. 7. 

 

GAJDA WIKTOR,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 2.05.1940 r. i przez trzy 

miesiące maltretowany w więzieniu w Rybniku – do 3.08.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GAJEK TEODOR,  
Więzień KL Auschwitz nr 21913. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 6.11.1899 r. w Rozbarku pow. bytomski, syn Wilhelma i Marii z d. 

Drozd, mieszkaniec Czuchowa pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej – podejrzany o przynależność do ruchu oporu i przekazany do KL 

Auschwitz, gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji jako więzień nr 

21913. Zginął 3.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 724/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:25, określenie 

przyczyny zgonu to „Herz-und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i 

układu krążenia). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 126; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 724, nr id. 2356; Zbiory J. Delowicza. 

 

GALOS LUDWIKA, 
Więźniarka w Wadowicach, KL Auschwitz nr 74700.  

Urodzona 22.05.1907 r. w Jankowicach k/Rybnika. Aresztowana 20.03.1943 r., 

więziona w Wadowicach, a następnie przewieziona do KL Auschwitz i 

zarejestrowana 20.01.1944 r. w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 74700. 

Zwolniona z obozu 25.05.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 611. 
 

GAMOŃ WINCENTY, 
Więzień stalagu w Stargardzie. 

Urodzony 21.09.1916 r. w miejscowości Rowień k/Rybnika, syn Wincentego i 

Marii z d. Pizia, mieszkaniec Rownia. W 1936 r. otrzymał zatrudnienie w kop. 

„Chwałowice” w Chwałowicach. 5.05.1938 r. powołany został do czynnej 
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służby wojskowej do 2 Baonu Strzelców Morskich w Gdyni i ukończył szkołę 

podoficerską. Brał udział w kampanii wrześniowej – w obronie wybrzeża i 

dostał się 19.09.1939 r. do niewoli niemieckiej w Bobi Dole, następnie 

przekazany do Stalagu II D (numer jeńca 1227) w Stargardzie, gdzie przebywał 

jako Polski jeniec wojenny do końca stycznia 1945 r. Po uwolnieniu przez 

wojska rosyjskie, 26.03.1945 r. wrócił do Rownia. Od 1945 do 1950 r. pracował 

w Urzędzie Gminnym w Rowniu i Boguszowicach. Od 1.02.1950 r. podjął pracę 

w Fabryce Sygnałów Kolejowych w Gotartowicach, gdzie pracował jako 

księgowy do 31.12.1976 r. Przeszedł na emeryturę 1.01.1977 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 
 

GAMZA JÓZEF, 
Więzień w obozie przejściowym w Nieborowicach, w Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 23.02.1886 r., mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz plebiscytowy. W okresie 

poprzedzającym wybuch wojny w 1939 r. uczestniczył w walkach z 

Freikorpsem w okolicach Krywałdu i Wilchw. Aresztowany 18.09.1939 r. wraz 

ze Szczepanem Woźnicą, był przetransportowany do pierwszego obozu 

koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu 

wojsk hitlerowskich do Polski) a usytuowanego w lesie między Krywałdem – 

Nieborowicami – Pilchowicami. Następnie przebywał w więzieniu w Rawiczu, a 

z Rawicza został przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął 24.04.1940 r. 
Bibliografia: Informacja od Alojzego Woźnicy 14.04.2005 r. 
 

GAMZA STANISŁAW, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 23.09.1893 r., mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Górnik. Były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, członek Związku Powstańców 

Śląskich. W latach poprzedzających wybuch wojny, uczestniczył w walce z 

Freikorpsem w okolicach Mikołowa, Wyr i Zatora. Aresztowany 20.09.1939 r., 

został przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 8.01.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

GANDOR ALFRED,  
Więzień w KL Dachau. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, maturzysta miejscowego gimnazjum. 

Aresztowany przez hitlerowców 17.05.1940 r. i przekazany do KL Dachau. 

Został zwolniony z obozu po około pół roku tj. 4.11.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GARBOCZ NATALIA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 9128. 
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Urodzona 18.06.1923 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przez gestapo, 

przetransportowana została do KL Auschwitz i zarejestrowana 18.07.1942 r. w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 9128. Zwolniona z obozu 16.03.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 494. 
 

GARBOCZ WALENTY, 
Więzień obozów – brak nazwy obozów. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej aresztowany i przekazany do obozu koncentracyjnego – brak 

informacji dotyczących nazw obozów w jakich przebywał. Mimo nieludzkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37. 

 

GATNAR ANTONI, 
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, pracował jako górnik w kop. 

„Chwałowice”. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany już 

w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej (23.09.1939 r.) został przekazany 

do KL Buchenwald. Zwolniony z obozu 10.10.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GAWENDA JÓZEF, 
Więzień więzienia w Berlinie. 

Urodzony 11.10.1887 r., zasłużony społecznik, członek patriotycznego 

Towarzystwa „Eleusis”, członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – 

uczestnik trzech powstań śląskich. Do wybuchu wojny w 1939 r. był 

pielęgniarzem Zakładu Psychiatrycznego w Rybniku. Już od pierwszych dni 

okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność organizacji konspiracyjnej 

Polska Organizacja Powstańcza, a po jej dekonspiracji w ZWZ/AK. Został 

aresztowany na terenie Niemiec 1.11.1943 r. i uwięziony w Berlinie – tam 

zginął 3.04.1944 r. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 53; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach 
koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 209; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku 

Kombatantów RP, s. 37; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i sporządzone wykazy członków ZWZ. 

 

GAWLAS JAN,  
Zamordowany w Łąkach nad Olzą. 

Urodzony 12.01.1918 r. w Turzy Śl. k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkały na Śląsku Cieszyńskim i tam 

zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany we wrześniu 1943 r. i zastrzelony 

19.08.1944 r. w Łąkach nad Olzą. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 115; (Z 

SUPLEMENTU). 
 

GAWLIK MAKSYMILIAN, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 
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Urodzony 11.10.1900 r. w Dziergowicach k/Kuźni 

Raciborskiej. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, 

działacz plebiscytowy. Po podziale Górnego Śląska 

zamieszkał w Rybniku. Pracownik Huty „Silesia”, działacz 

harcerski – sekretarz Komendy Hufca ZHP w Rybniku, 

społecznik – członek zarządu, sekretarz, bibliotekarz Chóru 

„Seraf”, członek Związku Powstańców Śląskich oraz PCK.  

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył nieludzkie 

warunki panujące w obozach w których przebywał i wrócił do domu, pracował 

do emerytury w Hucie „Silesia” w Rybniku. Zmarł 24.07.1963 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, 37; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 54. 

 

GAZDA KAROL, 
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Skrbeńska k/Jastrzębia pow. rybnicki, nauczyciel. Aresztowany 

13.04.1940 r. i przesłany do KL Dachau. Brak innych informacji o losie tego 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

GEMBCZYK JAN, 
Więzień KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL Buchenwald. 

Urodzony 6.10.1913 r. w powiecie strzeleckim na Śląsku Opolskim. W 1921 r. 

przeprowadził się z rodzicami do Rybnika. Absolwent rybnickiego gimnazjum, 

pracownik Magistratu do czasu wkroczenia wojsk hitlerowskich do Rybnika. Już 

w pierwszych dniach okupacji został z magistratu zwolniony i skierowany do 

różnych prac fizycznych w firmach budowlanych. Od początku okupacji 

hitlerowskiej był aktywnym uczestnikiem ruchu oporu POP. Zagrożony 

aresztowaniem przedostał się do Generalnej Guberni. Został aresztowany w 

Krakowie 14.06.1940 r. pod przybranym nazwiskiem Gemski Marian. Z 

Krakowa przekazany został do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 

485. Z uwagi na doskonałą znajomość języka niemieckiego, zatrudniony był w 

wydziale politycznym – przy prowadzeniu ewidencji i dokumentacji obozowej 

więźniów. Wykorzystał tę okoliczność wielokrotnie by ratować życie 

współwięźniom. Ci którym udało się przeżyć obóz, wspominają niemal 

jednogłośnie tak jak Karol Miczajka: „...bardzo wiele dobrych uczynków, 

spełnionych przez Janka bez rozgłosu wobec współwięźniów, jest zapisanych na 

Jego koncie”. W październiku 1944 r. przewieziony był do KL Gross-Rosen, a 

stamtąd do KL Buchenwald, gdzie został zamordowany 13.03.1945 r. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 23; 

Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 18; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 55; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 
Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 26; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, 

Katowice 1970 r., s. 272, 275; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan 

Walczak, Katowice 1986 r., s.241; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 
1984 r,, s. 381; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., 
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s. 41, 153, 155; tegoż autora Działacze rybnickiego  ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II., Bielsko-
Biała 2003 r., s. 81, 145, 155, 156.  

 

GIEROŃ EDMUND,  
Więzień KL Buchenwald nr 10047, KL Mauthausen nr 2656. 

Urodzony 16.11.1895 r. w Makowie pow. raciborski. Pod koniec pierwszej 

wojny światowej walczył w armii niemieckiej na froncie wschodnim. Następnie, 

brał udział w akcji plebiscytowej jako goniec trzeciego powstania śląskiego w 

pułku raciborskim. Posiadał oznaczenia: Krzyż Powstańczy i Gwiazdę Śląską. 

Po powstaniu osiedlił się w Radlinie, podejmując pracę w charakterze strażnika 

w zakładzie koksowniczym. Ożenił się w 1921 r. z Emmą z d. Mastalerz. Po 

rozpoczęciu okupacji hitlerowskiej pracował na tym samym stanowisku 

strażnika w koksowni, lecz już 8.09.1939 r. został aresztowany i przekazany do 

KL Buchenwald gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 10047. Następnie, 

przeniesiony do KL Mauthausen i tam otrzymał nr 2656. Zmarł w KL 

Mauthausen. Według orzeczenia lekarskiego, zachorował na ciężką grypę i 

doszło do lewostronnego zapalenia płuc, na skutek czego zmarł dnia 5.05.1940 

r. o godz. 11:30. 
Bibliografia: Informacja Stanisława Sachsa z Radlina; Zbiory J. Delowicza (relacja Leona Gieronia). 

 

GLAGLA FRYDERYK, 
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Urodzony w 1900 r., mieszkaniec Gierałtowic k/Knurowa pow. rybnicki, 

pracownik umysłowy. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przetransportowany 

do pierwszego obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 

r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), a usytuowanego w lesie 

między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Został w tym obozie 

rozstrzelany i pochowany we wspólnej mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

GLENC IGNACY, 
Więzień Oflagu Braunschweig, Oflagu Woldenberg. 

W kampanii wrześniowej 1939 r. był podporucznikiem, dowódcą plutonu w 

batalionie I/75 pp. Wzięty do niewoli, został jeńcem Oflagu XI B Braunschweig 

(Brunszwik) i Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie. Brak innych informacji 

o jego losie.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

GLENC KAROL, 
Więzień obozy pracy w Pustkowiu k/Dębicy nr 1731. 

Urodzony 31.12.1895 r. w Pszowie pow. rybnicki. Pracował jako górnik w kop. 

„Anna” w Pszowie. Brał udział w pierwszej wojnie światowej, a po wojnie 

włączył się do walki politycznej i zbrojnej o przyłączenie Górnego Śląska do 

Polski. Był członkiem POW Górnego Śląska, brał udział w trzecim powstaniu 

śląskim, członek Związku Powstańców Śląskich. Po powstaniach nadal 

pracował w kop. „Anna” – aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Pod koniec 



 99 

sierpnia 1939 r. stał z bronią w ręku na pograniczu polsko-niemieckim w 

miejscowości Sumina. Gdy Niemcy rozpoczęli inwazje na Polskę, uchodził na 

wschód i dotarł w okolice Lwowa. W styczniu 1940 r. przybył do Pszowa 

ukrywając się u krewnych. W maju 1940 r. przy pomocy znajomego przeszedł 

do Guberni – do Krakowa. Pracę podjął w firmie pod zarządem niemieckim w 

Krakowie. Niestety, pod koniec sierpnia 1943 r. został aresztowany. Nieznana 

jest przyczyna aresztowania, prawdopodobnie wstąpił do organizacji 

konspiracyjnej i informacja ta dotarła do gestapo. Dostał się do obozu pracy 

przymusowej w Pustkowiu k/Dębicy, zarejestrowany był jako więzień nr 1731. 

Pracował w lesie, a ciężkie warunki pracy i ciągłe niedożywienie spowodowały, 

że zachorował i zmarł 1.04.1944 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją pasierba Waltera Kłoska, córki Klary Cichoń z d. 

Glenc), skor. 10. 

 

GLESER ALBERT,  
Zginął w kampanii wrześniowej. 

Stopień wojskowy szeregowy. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Poległ 1.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem – w 

obronie miasta Żory. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 
 

GŁOMBICA JERZY, 
Więzień KL Auschwitz nr E-9057. 

Urodzony 19.09.1922 r. w Niedobczycach k/Rybnika. Po aresztowaniu, 

przetransportowany do KL Auschwitz. Brak daty zarejestrowania w obozowej 

ewidencji, jednak otrzymał numer więźnia wychowawczego 

(Erziehungshäftling) E-9057. Zwolniony z obozu 17.12.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1050. 
 

GLOMBIK JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 9471. 

Urodzony 17.12.1889 r. w Raciborzu. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Auschwitz i tam 

zarejestrowany 16.01.1941 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 9471. Brak 

informacji o dalszym jego losie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 77. 

 

GŁOMBIK ALOJZY, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 19.06.1897 r., mieszkaniec Rybnika, rzeźnik. Były powstaniec – 

uczestnik trzeciego powstania śląskiego, członek Związku Powstańców 

Śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej 12.09.1939 

r. był więziony w Rybniku, a na skutek sadystycznych przesłuchań, zmarł w 

tym więzieniu 16.09.1939 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 56. 
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GŁÓWKA MARIAN,  
Więzień w Cieszynie, trzykrotnie w KL Dachau nr 6638, 14572, 160403, KL Gusen 

nr 3634, KL Auschwitz nr 6994, KL Gross-Rosen nr 74814, KL Hersbruck nr 

84673. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 3.08.1908 r. w Gnieźnie, syn Kazimierza i Stanisławy z d. Pluta. W 

1928 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie Męskie w Rogoźnie w 

Wielkopolsce. W latach 1928-1939 był nauczycielem w szkołach okręgu 

rybnickiego, zaangażowany w pracę z młodzieżą w harcerstwie, najpierw jako 

instruktor a potem podharcmistrz. Aresztowany 23.04.1940 r. z powodów 

politycznych, 28.04.1940 r. osadzony w KL Dachau (nr 6638). Do 

kamieniołomów KL Gusen przeniesiony 5.06.1940 (nr 3634), skąd z 

przepuklinami i w stanie niezdolnym do pracy przewieziony ponownie do KL 

Dachau (nr 14572). W KL Auschwitz (nr 6994, od 15.12.1940 do 15.10.1944) 

pracował najpierw w Abbruchkomando a potem w Betonkolonne. Do KL Gross-

Rosen ewakuowany w składzie komanda instalatorów 13.10.1944 (nr 74814) 

skąd 15.02.1945 przewieziony do KL Hersbruck (nr 84673). Jako jeden z 

nielicznych przeżył tzw. „marsz śmierci” (z Hersbruck do Dachau, 8.04.1945-

24.04.1945, nr 160403). Wyzwolony 29.04.1945 r. przez armię USA, pracował 

jako sanitariusz w szpitalu obozowym. W oczekiwaniu na transport do kraju 

zakłada i prowadzi szkoły dla dzieci robotników przymusowych z dawnych 

polskich ziem wschodnich – w miejscowościach Karlfeld (12.06.1945 - 

4.08.1945 r.) oraz Freiman k/Monachium (13.08.1945 - 13.09.1945 r.). W latach 

1947-1948 był kierownikiem pedagogicznym Szkoły Przysposobienia 

Przemysłowego w Bielsku-Białej a w latach 1949-1951 zakładał i był 

dyrektorem Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej, 

pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Uniwersytetu Powszechnego CRZZ. W 

latach 1951-1954 nauczyciel w Technikum Mechanicznym a do czasu przejścia 

na emeryturę nauczyciel w Szkole podstawowej Nr 12. Nadwątlone zdrowie 

przeżyciami obozowymi oraz zbyt intensywna praca zawodowa oraz społeczna 

spowodowały chorobę serca i przedwczesną śmierć. Zmarł 17.08.1975 r. 
Bibliografia: Pamiętnik M. Główki; (Z SUPLEMENTU). 

 

GMEREK IGNACY,  
Więzień w Koblenzji, KL Buchenwald nr 111832. 

Urodzony 27.07.1918 r. w Uścięcicach pow. grodziski, woj. 

poznańskie, syn Wojciecha i Antoniny z d. Wojcieszak, 

zamieszkały w Rybniku. Naukę w szkole powszechnej 

rozpoczął w 1925 r. w miejscowości zamieszkania, a po jej 
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ukończeniu pomagał rodzicom w prowadzeniu rodzinnego 

gospodarstwa rolnego. Od rozpoczęcia się okupacji 

hitlerowskiej pracownik przymusowy wpierw u gospodarza 

niemieckiego. 

Następnie pracował na kolei, gdzie należał do młodzieżowej organizacji ruchu 

oporu – wykonując sabotaż (rozmontowywanie torów). W 1942 r. wysłany 

został do Niemiec w okolice Koblenz, Keln, nadal pracując jako pracownik 

kolejowy. Aresztowany 7.08.1944 r. w miejscowości Koblenzja, skąd 

18.10.1944 r. przetransportowany został do KL Buchenwald, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 111832. Przebywał w tym obozie do 

wyzwolenia 4.04.1945 r. - przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

GNIOŹDZIORZ PAWEŁ, 
Więzień KL Auschwitz nr 127870. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Urodzony 30.06.1913 r. w Czuchowie pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany 7.07.1943 r. w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 127870. Wypis z dnia 12.08.1944 r. wskazuje na 

przeniesienie go do innego obozu. Brak innych informacji o losie tego więźnia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 360. 

 

GOCZOK ANTONI,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 11.12.1899 r., mieszkaniec Rybnika, robotnik. Były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich, członek Związku Powstańców Śląskich. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Mauthausen, gdzie zginął w 1940 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 56; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 

Mauthausen nie figuruje. 

 

GODULA FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, w Katowicach. 

Urodzony 5.03.1920 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, murarz z 

zawodu. Zmuszony w czasie okupacji hitlerowskiej do odbywania służby w 

wojsku niemieckim, więc podczas urlopu w domu dokonał samookaleczenia. 

Policja badająca przyczynę jego nie stawienia się w jednostce wojskowej, 

ustaliła że okaleczenie spowodowane było „... chęcią uniknięcia dalszej służby 
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wojskowej”. Został aresztowany i przekazany wpierw do wiezienia w Rybniku, 

a następnie przetransportowany do więzienia w Katowicach gdzie 25.08.1944 r. 

wykonano zasądzoną karę śmierci – przez ścięcie na gilotynie. Ciało zostało 

przewiezione do KL Auschwitz i spalone w krematorium. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek). 

 

GOGLA TEOFIL, 
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, został przetransportowany do więzienia w Katowicach – gdzie po 

wyroku skazującym miał być zgilotynowany. Wyrok ten zmieniono jednak na 

karę osiemiu lat ciężkiego więzienia. Brak informacji gdzie karę tę odsiadywał i 

o dalszym jego losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GOJNY WILHELM, 
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, więziony był w więzieniu w Katowicach i tam zgilotynowany. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GOLISZ MARTA,  
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkanka Wodzisławia Śl. Aresztowana wraz z mężem Wiktorem w drugiej 

połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak dokładniejszych informacji o dalszych jej losach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GOLISZ RYSZARD, 
Zginął w Katyniu. 

Urodzony 24.02.1907 r. w Kleszczowie (obecnie dzielnica 

Żor). Ukończywszy 5 klas szkoły powszechnej, od 1918 r. 

uczył się w gimnazjum w Żorach, a stamtąd przeniósł się do 

gimnazjum rybnickiego - gdzie zdał maturę w 1926 r. 

Następnie, studiował na Uniwersytecie Poznańskim. Po 

ukończeniu studiów, powołany został do służby wojskowej w 

jarocińskim Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty.  

W 1931 r. wrócił z wojska i przez dwa lata pracował jako nauczyciel gimnazjum 

w Kościanie woj. poznańskie, a od 1934 r. był nauczycielem w katowickim 

gimnazjum. Równocześnie, bardzo zaangażował się w działalność w Oddziałach 

Młodzieży Powstańczej. W latach 1937-1939 w roli opiekuna społecznego przy 

Zarządzie Okręgu Śląskiego Związku Rezerwistów, współpracował jako 

współredaktor młodzieży „Świetlica”. W swoim otoczeniu wyróżniał się 

znajomością kilku języków: niemieckiego, francuskiego, angielskiego, łaciny, 

greki. Zmobilizowany, w randze ppor. rezerwy WP uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Prawdopodobnie na wschodzie dostał się do sowieckiej i 

zginął 04/05.1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu. 
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Postscriptum. Pod koniec 1939 r. rodzina otrzymała powiadomienie że nie żyje. 

Po wielu latach jego nazwisko znalazło się na liście ofiar katyńskiej zbrodni.  
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 27; Lista Katyńska jeńców 
obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, w oprac. A. Moszyński, Londyn 1982 r., 62; (Z SUPLEMENTU). 

 

GOLISZ WIKTOR, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkaniec Wodzisławia Śl. Aresztowany wraz z żoną Martą w drugiej 

połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak dokładniejszych informacji o dalszych losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GOLUS JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 787, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 24.11.1919 r. w Rydułtowach pow. rybnicki. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej, przetransportowany został do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 20.06.1940 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 787. Dnia 

29.10.1944 r. przeniesiony był do KL Sachsenhausen. Mimo ciężkich warunków 

jakie panowały w obozach, w których przebywał, przeżył i doczekał się 

wyzwolenia przez wojska amerykańskie w dniu 22.04.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 27. 
 

GOŁĄBEK ALBERT, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 21.10.1904 r. w Ligocie Tworkowskiej pow. rybnicki. Drogomistrz z 

zawodu. Były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania śląskiego. 

Aresztowany w marcu 1942 r. i przekazany do KL Mauthausen. Z obozu tego 

został wyzwolony przez wojska amerykańskie 5.05.1945 r. Do domu wrócił w 

lipcu 1945 r. Został sołtysem w Ligocie Tworkowskiej, potem prezesem 

spółdzielni. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7; W ocalałej kartotece 
wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

GOŁĄBEK WOJCIECH,  
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany został w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz, a 

następnie do KL Mauthausen. Brak dokładniejszych informacji o losie tego 

więźnia. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 274. 

 

GOMOLA AUGUSTYN,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec gminy Pstrążna pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Został aresztowany 2.05.1040 r. i przekazany do KL Dachau, 

a następnie do KL Mauthausen-Gusen. Brak jest dokładniejszych danych o 

losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
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GOMOLA DOMINIK, 
Więzień KL Gross-Rosen, KL Buchenwald. 

Urodzony 11.05.1919 r. w Grodzisku pow. Strzelce Opolskie. Aresztowany w 

1942 r. i przekazany do KL Gross-Rosen, a stamtąd do KL Buchenwald. Mimo 

ciężkich warunków jakie panowały w obozach, w których przebywał, przeżył i 

doczekał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie 11.04.1945 r. Po powrocie 

do domu z obozowej tułaczki osiedlił się na stałe w Rybniku-Boguszowicach. 

Pracownik PKP w Rybniku, a następnie do emerytury pracownik kop. 

„Jankowice” w Boguszowicach.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 56; 

 

GORGOŃ FRANCISZEK,  
Więzień w Berlinie, KL Sachsenhausen, KL Mauthausen, podobozu Ebensee. 

Urodzony 24.01.1891 r. w miejscowości Zwonowice w pow. rybnickim, 

mieszkaniec tejże miejscowości. Aresztowany 30.09.1939 r. po powrocie z 

kampanii wrześniowej. Powodem aresztowania było doniesienie do gestapo 

przez przedwojennych zwolenników Hitlera, że wyśmiewał Hitlera jako 

„Freitera” i lichego malarza pokojowego. Zarzucano mu także, że dnia 

25.08.1939 r. jako strażnik graniczny, strzelał do niemieckich obywateli. 

Przetransportowano go do centrali gestapo w Berlinie przy Prinz-Albert-Strase 

gdzie przez osiem tygodni był przesłuchiwany i torturowany. Następnie 

15.11.1939 r., przekazany został do KL Sachsenhausen, a 30.09.1943 r. do KL 

Mauthausen i stamtąd do podobozu w Ebensee, gdzie przebywał od 4.10.1943 r. 

do wyzwolenia 6.05.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; także artykuł z tygodnika „NOWINY” Nr 47 (474) z dn. 1.11.1964 r. s. 6. 

 

GOSZYC ALOJZY, 
Więzień KL Auschwitz nr 136226, KL Mauthausen nr 52729. 

Urodzony 28.11.1923 r. w miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki, 

zamieszkały w Pniówku. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, 

przetransportowany został do KL Auschwitz i zarejestrowany 9.08.1943 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 136226. Następnie, przeniesiony w lutym 

1944 r. do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 52729. Mimo 

potwornych warunków jakie panowały w obozie przeżył i doczekał się 

wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie w dniu 5.05.1945 r. Z obozu 

repatriacyjnego w Linz powrócił do domu w 1946 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 375;  

 

GOSZYC BERNARD, 
Więzień w Łodzi. 

Urodzony w 1928 r. syn Józefa i Wiktorii, zamieszkały w Pniówku. 

Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej. Ponieważ był osobą młodocianą, 

przekazany został do obozu dla młodocianych w Łodzi. Doczekał się 

wyzwolenia przez armię radziecką w marcu 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 5. 
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GOSZYC JADWIGA TERESA,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 54308.  

Urodzona ok. 1920 r. w miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki, 

zamieszkała w Pniówku, córka Józefa i Wiktorii. Harcerka z Hufca ZHP w 

Wodzisławiu – Chorągiew Śląska ZHP. Ukończyła gimnazjum w Żorach i 

dwuletnie Liceum u Sióstr Urszulanek w Rybniku. Pomagała w gospodarstwie 

rodziców. Od początku okupacji hitlerowskiej należała do organizacji 

konspiracyjnej Inspektoratu Służby Zwycięstwu Polski – ZWZ/AK Rejon 

Rybnik. Po rozbiciu siatki wywiadowczej „Augusta”, gestapo urządziło 

20.06.1943 r. obławę w domu Goszyców. Ojciec i brat Wojciech – partyzant w 

oddz. „Wędrowiec” – zostali zastrzeleni w pobliżu domu, natomiast matkę, 

Jadwigę, jej siostrę Bronisławę, brata Alojzego i Stanisława, przewieziono do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Po sadystycznych przesłuchaniach, dnia 

9.08.1943 r. przetransportowani zostali do KL Auschwitz. Jadwiga otrzymała 

numer obozowy 54308, lecz dnia 25.01.1944 r. zmarła na tyfus. Najmłodszego 

brata Bernarda wywieziono do obozu dla młodocianych w Łodzi, matka z córką 

Bronisławą i synami przeżyli w obozie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 375, 573; Zbiory J. Delowicza (s. 51 poz 198 wg Marii Weberowej.) , skor. 5.  

 

GOSZYC JÓZEF (ojciec),  
Zastrzelony obok własnego domu. 

Urodzony 24.04.1887 w miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki, 

zamieszkały w Pniówku. Kolejarz z zawodu. Brał udział w pierwszej wojnie 

światowej, w trzech powstaniach śląskich, w akcji plebiscytowej. Po 

przyłączeniu Górnego Śląska pracował w PKP – początkowo jako dyżurny 

ruchu na stacji w Bziu, a później jako naczelnik stacji. Był członkiem Związku 

Powstańców Śląskich i prezesem Związku Ochrony Kresów Zachodnich. Dnia 

1.09.1939 r. przed nacierającą armią hitlerowską uchodził na wschód z całą 

rodziną i dotarł za Lwów. Stamtąd jednak zawrócił i w Bziu zjawił się 

30.09.1939 r. Na początku grudnia 1939 r. otrzymał wezwanie by stawić się na 

posterunku niemieckiej policji, jednak nie zgłosił się i zaczął się ukrywać. Gdy 

jednak gestapowcy w poszukiwania syna Wojciecha przybyli do domu jego 

rodziców, wpierw zastrzelili Wojciecha, który zaskoczony widokiem 

gestapowców próbował uciekać. Józef (ojciec) także przebywający wówczas w 

domu, a ukrywający się od dłuższego czasu, również podjął próbę ucieczki przez 

okno. Oddane przez gestapowców strzały w jego kierunku, dosięgły go i zginął 

na miejscu.  

Postscriptum. Gdy zastrzeleni zostali Józef – ojciec i Wojciech – syn, w 

międzyczasie nadjechały dwie ciężarówki i gestapowcy kazali pozostałym 

zrozpaczonym członkom rodziny wejść na skrzynie załadowcze samochodów – 

matce, córkom oraz synom. Odwieziono ich do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Matkę z córkami umieszczono w Mysłowicach w jednym bloku, 

natomiast Alojzego i Stanisława w drugim. Bernarda umieszczono w celi 

dziecięcej. Po sześciu tygodniach przesłuchiwań odwieziono wszystkich do KL 
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Auschwitz. Bernarda przetransportowano do obozu dla młodocianych w Łodzi. 

Stanisław po zarejestrowaniu w obozowej ewidencji przydzielony był do 

komanda murarzy. W październiku 1944 r. przeniesiony został do KL 

Oranienburg-Sachsenhausen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w 

obozie, przeżył i odzyskał wolność – wrócił do domu 11.10.1945 r.) 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

GOSZYC MAKSYMILIAN,  
Więzień KL Dachau. 

Zamieszkały w Pniówku, były uczeń Gimnazjum im. K. Miarki w Żorach. Już 

od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność 

organizacji Konspiracyjnej ZWZ. Został w związku z tą działalnością 

aresztowany i przekazany do KL Dachau, skąd zwolniono go 12.06.1941 r. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999 r., s. 87. 

 

GOSZYC STANISŁAW, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 136227, KL Sachsenhausen.  

Urodzony 2.12.1926 r. w miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki, syn 

Józefa i Wiktorii, zamieszkały w Pniówku. Za przynależność do organizacji 

konspiracyjnej, został aresztowany 20.06.1943 r. Wpierw przetransportowany 

był do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd przekazany został do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 9.08.1943 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

136227. Następnie, przeniesiony do KL Sachsenhausen gdzie doczekał się 

wyzwolenia w dniu 2.05.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 375; APMA-B Ankieta z dn. 8.08.1967 r. (sygn. Mat./6301, nr inw. 151362); Zbiory J. Delowicza, 

skor. 5. 

 

GOSZYC WIKTORIA, 
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 54309, KL Ravensbrück.  

Urodzona w 1886 r., żona Józefa, matka: Bronisławy, Teresy, Stanisława, 

Wojciecha i Bernarda, zamieszkała w Pniówku. Aresztowana ze swoimi 

dziećmi, po pobycie w więzieniu śledczym w Mysłowicach, przekazana została 

do KL Auschwitz i zarejestrowana jako więźniarka nr 54309. Po jakimś czasie 

przetransportowana była do KL Ravensbrück, skąd po interwencji Szwedzkiego 

Czerwonego Krzyża wyjechała w marcu 1945 r. do Szwecji. Do domu wróciła 

18.10.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 5; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

GOSZYC WOJCIECH,  
Zastrzelony przy domu rodziców. 

Urodzony 6.04.1916 r., syn Józefa i Wiktorii, zamieszkały w Pniówku. Brał 

udział w kampanii wrześniowej w 73 pułku piechoty z Katowic. Dostał się do 

niewoli niemieckiej – z której uciekł w listopadzie 1939 r. Przed wojną miał 

sklep w Goczałkowicach. Podczas okupacji ukrywał się u krewnych w różnych 

miejscach. Wiosną 1940 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK i był 

łącznikiem z dowództwem w Pszczynie. Do organizacji wciągnął także ojca. 
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Niestety, w 1943 r. przez konfidentów organizacja została zdekonspirowana i jej 

członkowie aresztowani. Dnia 20.06.1943 r. gestapo pojechało po Wojciecha do 

jego rodziców w Bziu, gdyż wszystko na to wskazywało, że tam powinien 

przebywać. Gdy więc gestapowcy stanęli przed Wojciechem, przypuszczając że 

chce podjąć próbę ucieczki, oddali w jego kierunku dwa strzały. Strzały okazały 

się śmiertelne – Wojciech padł martwy w obrębie domu rodziców.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 5. 

 

GÓRKA JERZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 47703. 

Urodzony 17.12.1912 r. w Czerwionce pow. rybnicki, syn Józefa i Marii z d. 

Polok, mieszkaniec Wielopola k/Rybnika. Po aresztowaniu, przekazany do KL 

Auschwitz, gdzie zarejestrowany został 17.07.1942 r. w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 47703. Zginął 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 28404/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:35, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt 

jelit przy osłabieniu fizycznym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 198; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1346, nr id. 26732. 

 

GÓRKA MAGDALENA, 
Więźniarka KL Auschwitz, KL Ravensbrück. 

Urodzona 25.05.1916 r., mieszkanka Wielopola k/Rybnika. Aresztowana w 

1943 r. i przekazana do KL Auschwitz, zaś 24.07.1944 r. wywieziona do KL 

Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżyła i 

odzyskała się wolność.  
Bibliografia: J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., 
s.177; Pamiętnik Stefani Kaszubowej-Łegowskiej.  

 

GÓRNY RUDOLF, 
Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 29.03.1908 r. w Krzeszowicach na Zaolziu. Aresztowany 22.04.1940 

r. za działalność w kręgach polonijnych Zaolzia. Przebywał w więzieniu w 

Cieszynie, następnie w KL Dachau i później przeniesiony do KL Mauthausen-

Gusen. Mimo ciężkich warunków obozowych w jakich przebywał, doczekał się 

wyzwolenia 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Po wojnie osiedlił się w 

Pszowie pracując w Spółdzielni Handlowej. Zmarł w 1973 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 10; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie 

figuruje. 

 

GRABIEC ERYK, 
Więzień gestapo w Rybniku, Katowicach. 

Urodzony 11.03.1912 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki. Z zawodu 

drogomistrz. Był komendantem młodzieży powstańczej. W 1935 r. ożenił się z 

Elżbietą z d. Szulik. Przed wybuchem drugiej wojny światowej został 

ewakuowany na wschód, skąd wrócił do domu w listopadzie 1939 r. W 1940 r. 

zaangażował się w działalność ruchu oporu. Zajmował się między innymi 

pomocą żywnościową dla ofiar terroru hitlerowskiego. Na skutek denuncjacji 
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musiał się ukrywać w miejscowości Suszec k/Pszczyny. W tej jednak 

miejscowości miała miejsce większa akcja sabotażowa i podczas poszukiwania 

jej sprawców, i on przez przypadek został aresztowany dnia 10.04.1942 r. Po 

przewiezieniu na gestapo do Rybnika, stwierdzono, że aresztowano osobę 

poszukiwaną za działalność w ruchu oporu na terenie Radlina w pow. 

rybnickim. Skatowany został przewieziony wpierw na opatrzenie ran do szpitala 

w Rybniku, a następnie przekazano go do więzienia w Katowicach gdzie 

13.06.1942 r. został zgilotynowany  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Marii Weiner i Elżbiety Grabiec). 

 

GRABIEC LEON, 
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz, KL Mauthausen. 

Urodzony 5.07.1911 r. w Turzy k/Wodzisławia Śl., z zawodu organista. Miał 

zamiar studiować teologię więc udał się do Seminarium Duchownego do 

Przemyśla gdzie istniało Salezjańskie Seminarium a przy nim i szkoła nauki gry 

na organach. Wkrótce jednak zrezygnował z teologii, aby poświęcić się 

zawodowi organisty. Ukończył tą szkołę w 1930 r., rozpoczynając pracę jako 

organista przy kościele parafialnym w Tarnowskich Górach, i tam zastał go 

wybuch drugiej wojny światowej. 1.09.1939 r. uchodził na wschód, ale wrócił 

do Tarnowskich Gór w październiku 1939 r., a stamtąd udał się do rodzicow w 

Turzy. Nie zameldował się według obowiązujących zarządzeń na posterunku 

policji, ale też nie pokazywał się w publicznych miejscach. W kwietniu 1940 r. 

razem z bratem udał się do Guberni – do Krakowa, gdzie zaangażował się w 

działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Jego szczególnym zadaniem 

było przemycanie ze Śląska do Guberni – Polaków zagrożonych aresztowaniem 

lub zaciągnięciem do niemieckiego wojska. Aresztowany został w Krakowie w 

marcu 1942 r. podczas łapanki. Był przetrzymywany w wiezieniu Montelupich a 

następnie przekazany do KL Auschwitz, skąd w niedługim czasie przekazany 

został do KL Mauthausen. Zginął w KL Mauthausen 19.07.1942 r. W akcie 

zgonu uzasadniono jego śmierć „osłabianym obiegiem krwi”. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją siostry – Zyty Kozubskiej z d. Grabiec), skor. 9. 

 

GRABIEC PAWEŁ,  
Więzień Siegburg. 

Urodzony 2.01.1915 r., syn Pawła, zamieszkały w Turzy Śl. k/Wodzisławia Śl. 

pow. rybnicki. Aresztowany 13.01.1944 r. w Siegburg, gdzie przebywał do 

10.04.1945 r. tj. jeden rok i 3 miesiące. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

GRAD JAN,  
Więzień więzienia w Kielcach, Pińczowie, KL Dachau nr 56171, obozu w Bernau. 

Urodzony 19.01.1921 r. w miejscowości Jeziorko k/Kielc, syn 

Grzegorza i Katarzyny z d. Bzymok, zamieszkały w Jastrzębiu 

pow. rybnicki. Od 16.02.1940 r. wywieziony na roboty 

przymusowe do Niemiec. W grudniu 1940 r. uciekł z robót do 

rodzinnych stron i tam w styczniu 1941 r. został aresztowany. 
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Wpierw przetrzymany w wiezieniu w Kielcach, a następnie w 

Pińczowie.  

W październiku ponownie wywieziony do Niemiec a podczas przejazdu z 

Hamburga do Berlina zatrzymany przez SS-manów i więziony w różnych 

więzieniach na terenie Niemiec. Ostatecznie, przesłany do KL Dachau, 

7.10.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 56171. 

Przebywał w tym obozie do 2.12.1943 r. – przeniesiony do więzienia Bernau – 

do obozu karnego. Wyzwolony w maju 1945 r. przez wojska amerykańskie  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

GRANIECZNY PIOTR,  
Więzień KL Auschwitz nr 20137. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 1.07.1883 r. w Krzanowicach w pow. raciborskim, syn Andrzeja i 

Joanny z d. Smołka, mieszkaniec Krzanowic pow. raciborski. Po aresztowaniu 

przekazany do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 21.08.1941 r. jako więzień 

nr 20137. Zginął 16.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

15313/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:10, 

określenie przyczyny zgonu to „Herzwassersucht” (puchlina wodna serca). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 11, s. 297, nr id. 13825.  
 

GREINER WINCENTY,  
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 5.11.1885 r. w Przegędzy pow. rybnicki, syn Franciszka i Franciszki z 

d. Kuśka, mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich, działacz społeczno-polityczny. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 11.08.1941 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1229/1941 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 1:00, określenie przyczyny zgonu to 

„Darmkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt/katar jelit przy wyczerpaniu 

organizmu). 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 58; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1227, 

nr id. 68593; Zbiory J. Delowicza. 

 

GREŃ KAROL,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, 

działacz społeczny. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, 
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przekazany został do obozu koncentracyjnego. Brak jest informacji o nazwie 

obozu do jakiego się dostał. Nieznane są dalsze losy tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

GRIM ANTONI,  
Więzień KL Auschwitz nr 6076. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Urodzony 4.05.1915 r. w Gołkowicach pow. rybnicki, mieszkaniec wioski 

Pogrzebień pow. rybnicki. Aresztowany 2.03.1940 r. przy poborze wojskowym 

za odmowę podpisania volkslisty. Przekazany został do KL Auschwitz i tam 

zarejestrowany 8.11.1940 r. jako więzień nr 6076. Dostał się na blok III sala 8, 

gdzie zetknął się z więźniami: hrabią Sobieszczańskim spod Warszawy, prof. 

Olszewskim z Zakopanego, Aleksandrem Zawadzkim (warszawskim 

tramwajarzem w obozie wykonującym zawód brukarza). Przebywał w obozie w 

okresie od 8.11.1940 do 31.08.1943 r. (zwolniony z obozu w wyniku starań 

rodziny).  

Postscriptum. Po powrocie z obozu przekazał wstrząsającą relację o śmierci 

więźnia Zawadzkiego, który został zamordowany przez współwięźniów 

posądzony o przywłaszczenie kromki chleba. Zawadzkiego uśmiercono przez 

zadeptanie w sali w której przebywał.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 53; Zbiory J. Delowicza. 

 

GROBOSZ FRANCISZEK,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47700. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 15.12.1902 r. w Paruszowcu k/Rybnika, syn Augusta i Ludwiny z d. 

Kluszczyk, mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany 13.06.1942 r. i przewieziony najprawdopodobniej wpierw 

do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a po przesłuchaniach 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany 17.07.1942 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 47700. Zginął 25.09.1942 r. Według 
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wystawionego aktu zgonu nr 33081/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 20:00, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzwassersucht” (puchlina wodna serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; I. Pająk, 

Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 198; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 57; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 77, nr 

id. 31270; Zbiory J. Delowicza. 

 

GRODOŃ-STAJER BRONISŁAWA, 
Więzień KL Auschwitz nr 39504. 

Urodzona 3.11.1918 r. w Rybniku. Aresztowana została 12.02.1943 r. za 

działalność w konspiracyjnej organizacji ZWZ/AK. Transportem zbiorowym 

13.02.1943 r. była przewieziona do KL Auschwitz I (obóz macierzysty) i 

przetrzymywana w okresie śledztwa w bloku nr 2. Po śledztwie przekazaniu 

27.03.1943 r. na pobyt w obozie i zarejestrowana jako więźniarka nr 39504. 

Zwolniona z obozu w kwietniu 1944 r. dzięki staraniom rodziny.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 545; APMA-B Ankieta z dn. 20.06.1973 r. (sygn. Mat./9508, nr inw. 159641); Informacje rodziny 
Stajer – Krystyny i Eugeniusza Malcherków. 

 

GROMOTKA FRANCISZEK, 
Więzień w Katowicach. 

Urodzony 29.07.1888 r., mieszkaniec Pszowa pow. rybnicki. Urzędnik w kop. 

„Anna” w Pszowie. Współorganizator POW Górnego Śląska w Pszowie, były 

powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego. Aresztowany 

we wrześniu 1939 r., więziony w więzieniu w Katowicach i tam dnia 4.03.1943 

r. zgilotynowany wraz z trzynastoma innymi Polakami.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GRUCA TEODOR,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, nauczyciel, harcerz. Aresztowany 

11.04.1940 r. i skazany na pobyt w KL Buchenwald. Przeżył w ciężkich 

warunkach egzystencji obozowej i doczekał się 11.04.1945 r. wyzwolenia przez 

wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GRUSZCZYK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 10164. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 2.06.1882 r. w miejscowości Godula pow. bytomski, syn Izydora i 

Julii z d. Plichta, mieszkaniec Rybnika-Smolna. Były powstaniec – uczestnik 
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trzech powstań śląskich, walczył m.in. na Górze Św. Anny. Pracował jako 

naczelnik poczty w Rydułtowach i Rybniku. Został aresztowany przez 

denuncjację nieprzyjaznego sąsiada. Przetransportowany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany był w obozowej ewidencji 1.02.1941 r. jako więzień nr 10164. 

Zginął 27.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 528/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:25, określenie 

przyczyny zgonu to „Gehirnschlag” (udar mózgu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 79; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 528, nr id. 2160. 

 

GRUSZCZYK DITMAR,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 7659. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 27.11.1913 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki, syn Pawła i 

Berty z d. Baranek, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Przed wojną był 

zawodowym podoficerem Wojska Polskiego, służył w 4 pp. w Kielcach. Brał 

udział ze swoim pułkiem w kampanii wrześniowej. Do domu wrócił w grudniu 

1939 r. i od razu też zaangażował się w działalność ruchu oporu. Gdy doszedł do 

wniosku że jest śledzony, przeniósł się do krewnych zamieszkałych w Żorach 

oraz Roju i u nich urządził sobie kryjówkę. W kryjówce tej gromadził broń, 

przechowywał antyhitlerowskie ulotki, prowadził szkolenie dywersantów. Do 

podziemnej organizacji wciągnął także brata Ottona. Niestety, feralnego dnia 

18.12.1940 r. przyjechał do rodziny do Biertułtów i nad ranem o godz. 4:30 

został aresztowany wraz z rodziną tj. ojcem Pawłem, braćmi Oswaldem, 

Ottonem, siostrą Salomeą, bratową Zofią oraz ich współlokatorami z budynku: 

Adamem Pysznym z synem Aleksym. Wszystkich aresztowanych odwieziono 

do więzienia w Rybniku. Mężczyzn wywieziono z gestapo w Rybniku – dnia 

19.12.1940 r. do KL Auschwitz gdzie Ditmar zarejestrowany był w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 7659. Zginął w obozie 19.02.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 1346/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 6:30, określenie przyczyny zgonu to 

„Lungentuberkulose” (gruźlica płuc).  

Postscriptum. W Rybnickim więzieniu nadal przebywała Salomea i żona 

Engelberta – Zofia, którą po jakimś czasie zwolniono do domu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 68; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1346, nr id. 2978; Zbiory J. Delowicza (relacja Oswalda 

Gruszczyka). 
 

GRUSZCZYK OSWALD,  
Więzień KL Auschwitz nr 7658, KL Mauthausen nr 117783. 
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Urodzony 1.08.1917 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki, syn Pawła i 

Berty z d. Baranek, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Absolwent żorskiego 

gimnazjum w 1938 r. Przed wojną zatrudniony jako praktykant biurowy w kop. 

„Emma” (obecnie kop. „Marcel”) w Radlinie. W okresie okupacji pracował jako 

robotnik w firmie niemieckiej, lecz nie angażował się w działalność 

konspiracyjną. Niemniej, wraz z ojcem i braćmi został aresztowany 18.12.1940 

r. pod zarzutem spiskowania przeciwko Rzeszy niemieckiej. Przetransportowany 

tego samego dnia do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany był w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 7658. Zatrudniony był w komandzie 

„Rollkommando” – przy przewożeniu na platformie (ciągniętej przez dziesięciu 

więźniów) wapna, cementu, cegieł gruzu, węgla, koksu, piasku. Przeżył w 

obozie do końca jego funkcjonowania. Uczestniczył w ewakuacji więźniów w 

„marszu śmierci” z Oświęcimia przez Pszczynę, Jastrzębie – do Wodzisławia Śl. 

i dalej wagonami towarowymi do KL Mauthausen gdzie Oswald zarejestrowany 

został jako więzień nr 117783. Stamtąd przeniesiony do podobozu w 

miejscowości Melk, a 15.04.1945 r. przekazano go do podobozu w Ebensee i 

tam doczekał się wyzwolenia obozu 5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. 

Wrócił do domu z obozowej tułaczki w dniu 4.08.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 68; Zbiory J. Delowicza (relacja Oswalda Gruszczyka); J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 
1999 r., s. 86. 

 

GRUSZCZYK OTTO, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 7655. 

Urodzony 18.11.1903 r., syn Pawła i Berty z d. Baranek, mieszkaniec Radlina 

pow. rybnicki. Pracował w kop. „Emma” w Radlinie jako zawodowy strażak. W 

okresie okupacji hitlerowskiej został zwolniony z pracy i pozostawał bezrobotny 

do czasu zatrudnienia w niemieckiej firmie prowadzącej roboty wyładunkowe w 

kop. „Emma”. Zaangażował się w działalność ruchu oporu – wciągnięty do 

konspiracji przez brata Ditmara. Aresztowany, przewieziony został wraz z ojcem 

i braćmi do więzienia w Rybniku, a następnie do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany był jako więzień nr 7655. Zmarł w tym obozie po sześciu 

miesiącach na zapalenie płuc 24.06.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Oswalda Gruszczyka); W zachowanych dokumentach APMA-B nie 
figuruje. 

 

GRUSZCZYK PAWEŁ, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz. 
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Urodzony 25.06.1870 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki, mieszkaniec 

Radlina pow. rybnicki. Był górnikiem w kop. „Rymer” w Niedobczycach i 

jeszcze przed pierwszą wojną światową dał się poznać jako wielki spełecznik na 

terenie Biertułtów. W okresie plebiscytu aktywnie włączał się w działalność 

plebiscytową. W jego domu gromadzono broń, która służyła kampanii 

biertułtowskiej podczas trzeciego powstania śląskiego. W 1925 r. przeszedł na 

emeryturę. Aresztowany 18.12.1940 r. nad ranem o godz. 4:30 (wraz z synami), 

pod zarzutem działalności w organizacji konspiracyjnej, przewieziony został do 

wiezienia w Rybniku gdzie poddany był sadystycznemu śledztwu. Po jakimś 

czasie przekazano go do KL Auschwitz gdzie zginął 28.03.1941 r.  

Postscriptum. Nie można pominąć heroizmu jaki okazała przed hitlerowcami 

Berta Gruszczyk – żona Pawła i matka Salomei, Engelberta, Oswalda, Ditmara, 

Ottona. Otóż, gdy mąż i synowie przebywali w KL Auschwitz, a Córka w 

więzieniu w Katowicach, została wezwana na gestapo i pytana czy wychowując 

swoje dzieci w polskim duchu wie jaki im los zgotowała, ona z dumą 

odpowiedziała: „...wiem gdzie są moje dzieci, wiem jaki los ich czeka, ale mimo 

wszystko, gdybym jeszcze raz miała je wychowywać, też bym je w takim duchu 

wychowywała”. Berta Gruszczyk zmarła 28.05.1946 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Oswalda Gruszczyka); W zachowanych dokumentach APMA-B nie 

figuruje. 
 

GRUSZCZYK SALOMEA,  
Więźniarka gestapo w Rybniku, Katowicach, Bytomiu. 

Urodzona w 1915 r., córka Pawła i Berty z d. Baranek, mieszkanka Radlina 

pow. rybnicki. Wraz z rodzicami i braćmi aresztowana i więziona w Rybniku i 

po roku zwolniona (23.03.1941 r.). Została jednak ponownie aresztowana 

21.08.1944 r. i przekazana do wiezienia w Katowicach, a stamtąd do więzienia 

w Bytomiu. W styczniu 1945 r. podczas transportu ewakuacyjnego udało jej się 

uciec i do chwili wyzwolenia Biertułtów tj. do 27.03.1945 r. ukrywała się u 

krewnych.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Oswalda Gruszczyka). 

 

GRUSZCZYK ZOFIA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku. 

Urodzona w 1905 r., synowa Pawła i Berty Gruszczyków, mieszkanka Radlina 

pow. rybnicki. Aresztowana wraz z całą rodziną i więziona przez trzy miesiące 

w więzieniu w Rybniku, następnie zwolniona. Brak bliższych informacji o jej 

losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GRUSZKA AUGUSTYN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 17.12.1940 r. i przekazany do KL Auschwitz. Zginął w tym 

obozie 17.03.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 
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GRUSZKA JÓZEF,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec wioski Adamowice w pow. rybnickim. Aresztowany już w 

pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej i więziony w Rybniku do 1.04.1940 r. 

Nieznany jest jego los po zwolnieniu z więzienia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GRUSZKA STANISŁAW,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 7.10.1939 r. i przetrzymywany przez dłuższy czas w więzieniu w 

Rybniku. Po jakimś czasie został zwolniony do domu. Brak innych informacji o 

jego losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GRYCMAN JERZY,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Student. Bardzo aktywny działacz 

Związku Harcerstwa Polskiego w miejscu zamieszkania. Aresztowany w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przetrzymywany w więzieniu w 

Rybniku gdzie zginął zamęczony podczas przesłuchań. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GRYCMAN JERZY, 
Więzień w Mysłowicach, KL Dachau nr 12430, KL Oranienburg nr 30423. 

Urodzony 23.04.1905 r. w Turzyczce k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec 

Jedłownika k/Wodzisławia Śl. Pracował jako górnik w kop. „Emma” w Radlinie 

tak przed wojną jak i krótko potem. Któregoś wieczoru, wracając z pracy, 

wstąpił do gospody gdzie siedziało kilku rozweselonych polaków i śpiewali 

polskie piosenki. Ktoś doniósł o tym na policję i wskazał że śpiewającym był 

także Grycman. Po aresztowaniu został przekazany wpierw do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do KL Dachau gdzie zarejestrowany był 

jako więzień nr 12430. Z Dachau przekazano go do KL Oranienburg i tam był 

więźniem nr 30423. Został zwolniony z obozu 31.10.1940 r. dzięki staraniom 

żony. Po powrocie do domu, otrzymał pracę w kop. w Czechosłowacji gdzie 

pracował do zakończenia wojny. Po wojnie, pracował w Rybnickim 

Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego jako konwojent, a po założeniu w 

Jedłowniku Gminnej Spółdzielni był jej długoletnim prezesem. Od 1955 r. do 

śmierci w 1960 r. był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w 

Wodzisławiu. Zmarł na zawał serca 6.07.1960 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Gertrudy Grycman), skor. 6. 

 

GRYCMAN JULIAN,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Przeżył w obozie do 
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ostatnich dni jego funkcjonowania – wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska 

amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

GRZEGORZ JADWIGA, 
Więźniarka KL Auschwitz. 

Aktywna działaczka Związku Harcerstwa Polskiego w Rybniku. Od początku 

okupacji działała w ruchu oporu – w szeregach Polskiej Organizacji 

Powstańczej, a po jej dekonspiracji – w organizacji ZWZ. Prowadziła punkt 

kontaktowy Inspektoratu ZWZ w Rybniku. Aresztowana została 18.12.1940 r. i 

przekazana na pobyt w KL Auschwitz gdzie zginęła w 1943 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 59; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., s. 210; Zbiory J. Delowicza (relacja 

Marii Weber.).  

 

GRZEGORZEK JÓZEF, 
Więzień KL Dachau. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Po aresztowaniu w pierwszych 

tygodniach okupacji hitlerowskiej przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 

przez wojska amerykańskie 29.04.1945 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37. 

 

GRZEGORZYCA ALBERT, 
Więzień - prawdopodobnie KL Dachau.  

Mieszkaniec Czerwionki w pow. rybnickim. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego – prawdopodobnie do KL 

Dachau. Brak informacji o dalszych losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

GRZEGORZYCA WOJCIECH, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 3.06.1895 r., mieszkaniec Czuchowa k/Dębieńska pow. rybnicki. 

Górnik kop. „Dębieńsko”. Były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania 

śląskiego. W roku 1939 brał udział w walkach granicznych z Freikorpusem. 

Został aresztowany 12.04.1940 r. i przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął 

w kilka miesięcy po aresztowaniu tj. 29.11.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

GRZESICZEK KATARZYNA z d. ZDZIEBŁO, 
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Urodzona 23.11.1912 r. w Jastrzębiu, mieszkanka Jastrzębia pow. rybnicki. 

Pracowała w gospodarstwie rodziców. Aresztowana 13.08.1944 r. za propolską 

postawę i udzielanie pomocy polakom – członkom AK. Została przekazana do 

KL Ravensbrück. Mimo potwornych warunków jakie panowały w obozie, 

przeżyła i odzyskała wolność – wyzwolona przez wojska rosyjskie w kwietniu 

1945 r. Wróciła szczęśliwie do domu w maju 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Katarzyny Grzesiczek i Anny Zdziebło), skor. 5. 
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GRZESIEWSKI STANISŁAW pseud. „Adam”, 
Więzień gestapo w Rybniku, Wrocławiu, KL Gross-Rosen. 

Urodzony 21.09.1901 r. w Wanne – Westfalia, mieszkaniec Biertułtów 

k/Radlina pow. rybnicki. Rodzice zawędrowali do Westfalii z poznańskiego w 

poszukiwaniu pracy. Dziewiętnastoletni Stanisław bez rodziców w 1919 r. 

wrócił do wolnej Polski i wstąpił do Wojska Polskiego służąc jako zawodowy 

podoficer. W 1922 r. był w oddziałach WP które zajęły przyznaną Polsce część 

Górnego Śląska. W 1923 r. przeszedł do służby w Wojsku Ochrony Pogranicza, 

ale po dwóch latach zrezygnował ze służby wojskowej i podjął pracę jako 

księgowy w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. W 1935 r. ożenił się z Marią z d. 

Oleś. Dnia 15.09.1939 r. został aresztowany wraz z żoną pod zarzutem 

nielegalnego posiadania broni. Ponieważ jednak rewizje w ich domu nie 

potwierdziły zarzutu, zostali zwolnieni z więzienia. Drugi raz aresztowano go 

7.03.1940 r. i przebywał w więzieniu w Rybniku do 28.03.1940 r. (zwolniony na 

skutek starań żony). W maju 1940 r. wysłany został przez Arbeitsamtu w 

Wodzisławiu Śl. do pracy przymusowej we Wrocławiu w fabryce paszy dla 

zwierząt. Wstąpił w tym mieście do organizacji konspiracyjnej ZWZ. Zadaniem 

organizacji było gromadzenie materiałów wybuchowych, zbieranie informacji o 

garnizonach niemieckich, lotniskach wojskowych, fabrykach produkcji dla 

wojska i o wojskowych transportach kolejowych. 5.06.1942 r. w związku z 

denuncjacją miały miejsce masowe aresztowania członków organizacji. 

Stanisław po aresztowaniu został przekazany do więzieniu we Wrocławiu gdzie 

przeszedł przesłuchiwania z torturami, a następnie przekazany do KL Gross-

Rosen gdzie zginął 1.02.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Marii Grzesiewskiej-Wojciechowskiej). 

 

GRZESIK LEON pseud. „Lisek”,  
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 715. 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 20.02.1917 r. w Grzegorzewiczach k/Raciborza. W kwietniu 1922 r. 

wraz z rodzicami przyprowadził się do Rybnika. W 1929 r. wstąpił do 

rybnickiego gimnazjum i ukończył je w 1937 r. W tym też roku ochotniczo 

przeniósł się na podchorążówkę do Cieszyna. Po odbyciu służby wojskowej, 

chciał studiować na politechnice, lecz stan majątkowy rodziców nie pozwalał na 

to, więc podjął pracę biurową w Urzędzie Skarbowym w Bielsku, gdzie 

pracował osiem miesięcy. Wybuch wojny zastał go na ćwiczeniach wojskowych 

w garnizonie bielskim. Dostał się 20.09.1939 r. do niemieckiej niewoli w 

okolicach przejścia granicznego do Rumunii. Z niewoli wrócił pod koniec 

października 1939 r., nie mogąc otrzymać zatrudnienia w okolicach Rybnika, 
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przeniósł się do Krakowa. Tam też zaangażował się w działalność w ruchu 

oporu. Chcąc walczyć o wolną Polskę w tworzonych polskich jednostkach na 

zachodzie, próbował ze swoim kolegą Bernardem Pettersem przedostać się za 

granicę. Przyłapany na próbie przekroczenia granicy został aresztowany 

9.04.1940 r. i przetransportowany do Krakowa. Po dwóch miesiącach 

przebywania na Montelupich, 14.06.1940 r. przekazano go w pierwszym 

transporcie więźniów politycznych do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany 

został jako więzień nr 715. Zginął w tym obozie w lipcu 1941 r.  
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 19; Ks. 

Konrad Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989 r., s. 97; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda 
o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 381; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 60; 

APMA-B Ankieta z dn. 14.03.1978 r. (sygn. Mat./12500, nr inw. 165147).  
 

GRZYBEK FLORIAN, 
Więzień w Krakowie-Płaszowie. 

W latach międzywojennych mieszkaniec Rybnika i pracownik Urzędu 

Skarbowego w tym mieście. Zmobilizowany w 1939 r. – był adiutantem 

dowódcy batalionu rybnickiego Obrony Narodowej, przeszedł szlak bojowy od 

Rybnika przez Żory, Kobiór, Stary Bieruń, Proszowice, Tarnobrzeg, Janów 

Lubelski, Biłgoraj do Hrubieszowa, walcząc do 24.09.1939 r. Po powrocie do 

Rybnika okupowanego przez wojska hitlerowskie, zaangażował się w 

działalność ruchu oporu. W 1941 r. przedostał się do Generalnej Guberni i tam 

nadal działał w ruchu oporu. Został aresztowany 6.08.1944 r. i przekazany do 

obozu w Krakowie-Płaszowie, gdzie doczekał się wyzwolenia przez wojska 

rosyjskie. Po zakończeniu wojny w 1945 r. zamieszkał w Katowicach gdzie był 

organizatorem Urzedu Skarbowego. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 60. 

 

GRZYWNOWICZ STANISŁAW,  
Więzień w Ołomuńcu, KL Dachau. 

Profesor rybnickiego gimnazjum. Dzięki wszechstronnym zainteresowaniom 

wzbudzał wielki szacunek u podopiecznej – gimnazjalnej młodzieży. Na jego 

lekcjach toczyły się ożywione dyskusje filozoficzno-moralne, gospodarczo-

społeczne i polityczne, związane nie tylko z realizowanym programem 

nauczania, ale także nawiązującymi do aktualnej sytuacji w kraju. Już w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej został aresztowany i przekazany do 

więzienia w Ołomuńcu, a stamtąd do KL Dachau. Dzięki skutecznej interwencji 

rodziny został zwolniony z obozu.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 351. 

 

GUSTIN WILHELM,  
Więzień gestapo w Rybniku, obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Koronowa w pow. rybnickim. Organizator „Młodzieży 

Powstańczej”. Aresztowany w miejscowości Pogrzebień w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej pod zarzutem próby wysadzenia mostu na kanale 

odrzańskim. Przebywał przez dłuższy czas w więzieniu w Rybniku, a następnie 

przekazany został do obozu koncentracyjnego lecz nie wiadomo jaka była nazwa 
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tego obozu. Zmarł krótko po zakończeniu wojny na skutek chorób jakich 

nabawił się w obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

GWÓŹDŹ HENRYK, 
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Knurowa pow. rybnicki. Aresztowany 13.04.1940 r. i przekazany 

do KL Dachau. Brak informacji o dacie zarejestrowania w obozie, otrzymanym 

numerze obozowym oraz dalszym losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

HAASE RUDOLF WILHELM, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 21.01.1892 r. w Raciborzu, syn Wiktora i Marty z d. Ruschka. 

Zamieszkały w czasie okupacji hitlerowskiej we Wrocławiu. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zginął 11.08.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 26728/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 14:00, określenie przyczyny zgonu to „Lungenödem 

bei Hirnhautentzündung” (obrzęk płuc przy zapaleniu opon mózgowych). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1129; APMA-B „Księga zgonów”, t. 18, s. 1216, nr id. 60139. 

 

HAJDER WIKTOR, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, w Hallen-Sale, KL Dachau, obozu pracy w 

Neusutrum. 

Urodzony 25.07.1918 r. w Pszowie pow. rybnicki, mieszkaniec Pszowa. Należał 

przed drugą wojną światową do półwojskowej organizacji „Strzelec”. W 1938 r. 

ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego służąc w 75 pp. w Chorzowie. W 

szkole podoficerskiej otrzymał stopień kaprala. Brał udział w kampanii 

wrześniowej jako podoficer czynnej służby wojskowej, walcząc pod Tychami i 

Wyrami. Gdy przeważające siły wroga rozbiły jednostki wojska polskiego, jego 

jednostka wycofała się w kierunku Krakowa. W okolicach Tomaszowa 

Lubelskiego dostał się do niewoli, lecz podczas transportu jeńców na zachód, 

uciekł z transportu wraz z kolegą i wrócił do domu 20.10.1939 r. Niestety, w 

grudniu tegoż roku wdał się w bójkę z członkami młodzieżowej niemieckiej 

organizacji hitlerowskiej, więc aby uniknąć aresztowania, schronił się u 

krewnych w Pszowie – planując ucieczkę na Węgry. Został zatrzymany w 

Cieszynie przy próbie przekroczenia granicy i przewieziony na gestapo do 

Rybnika. Sąd w Rybniku skazał go 7.01.1940 r. na dwa i pół roku zakładu 

karnego. Przewieziony został wpierw do więzienia w Raciborzu a na początku 

marca 1940 r. wraz z transportem ok. 500 więźniów z Raciborza do Hallen-Sale. 

Stamtąd przekazany był do KL Dachau, a po dwóch miesiącach z 300 więźniami 

do obozu pracy przymusowej w Neusutrum k/Lathen nad rzeka Ems (obóz ten 

podlegał pod zarząd więzienia karnego w Rawiczu). Więźniowie pracowali na 

pobliskich łąkach i torfowiskach. Po odbyciu kary, został odesłany do Rawicza i 

zwolniony 4.06.1942 r. Po zgłoszeniu swojego powrotu w urzędzie gminnym, 

dostał polecenie meldowania się przez trzy miesiące trzy razy dziennie na 
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posterunku policji w Pszowie. W tym czasie otrzymał III grupę narodowościową 

i powołany został do wojska. Dostał się na Sycylię, a następnie do Tunisu w 

Afryce. Tam, w stosownym momencie zdezerterował i przedostał się do 

Amerykanów – zgłosił się do armii polskiej. Po klęsce armii niemieckiej w 

Afryce, przedostał się do Anglii. Tam zaciągnął się do marynarki wojennej i 

służył na lekkim krążowniku „Dragan”. Podczas jednej z akcji „Dragan” został 

storpedowany, a Wiktor jako uratowany rozbitek dostał się do szpitala w 

Chesterfield. Po rekonwalescencji walczył na innym okręcie tej samej klasy (na 

„Konradzie”) do końca drugiej wojny światowej. Po powrocie w 1946 r. do 

domu, podjął pracę górnika. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Wiktora Hajdera), skor. 10. 

 

HAJSKI WIKTOR,  
Więzień w Ober Harz, Goslar, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 28.05.1899 r., mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Górnik kop. 

„Anna” w Pszowie. Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, w 

trzecim powstaniu dowódca kompanii popielowsko-wodzisławskiej. 

Współorganizator POW Górnego Śląska oraz Związku Powstańców Śląskich w 

Popielowie. Przed drugą wojną światową pracownik kop. „Rymer” w 

Niedobczycach. We wrześniu 1939 r. uczestnicząc w walkach pod Wyrami i 

Bieruniem Starym, dostał się do niemieckiej niewoli. Gdy udało mu się uciec z 

niewoli, ukrywał się w okolicach Krakowa angażując się tam w działalność 

ruchu oporu. Następnie, usiłował przedostać się na Węgry, lecz złapany przez 

Niemców (na początku 1940 r.) był więziony wpierw w Ober Harz i w Goslar, a 

następnie wysłany do KL Sachsenhausen – zginął w tym obozie 3.10.1942 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 62; Zbiory J. Delowicza. 

 

HAJZYK KAROL, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau.  

Mieszkaniec Lysek w pow. rybnickim. Aresztowany na początku okupacji 

hitlerowskiej tj. 12.11.1939 r. i więziony w Rybniku, a następnie przekazany do 

KL Dachau gdzie przebywał do 16.03.1944 r. Brak bliższych informacji o jego 

pobycie w obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

HALAMA LUDWIK, 
Więzień KL Buchenwald.  

Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki, kolejarz. Aresztowany w pierwszych 

tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Mimo 

ciężkich warunków obozowej egzystencji, przeżył i doczekał się wyzwolenia 

przez wojska amerykańskie 11.04.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

HAŁA MARTA z d. WUWER, 
Więżniarka miejscowego więzienia w Radlinie. 
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Urodzona w 1893 r. w Mszanie, mieszkanka Marklowic k/Radlina-Obszary 

pow. rybnicki. Zarówno przed okupacją jak i w czasie okupacji hitlerowskiej, 

była zatrudniona do 1943 r. w cygarowni w Wodzisławiu Śl. W prywatnym 

domu Hałów mieszkała rodzina Białych. Stanisława Biały była siostrą Jana Hały 

(męża Marty). Pod koniec stycznia 1945 r. Marta pomagała w ukrywaniu się 

ukrainskim zbiegom z robót przymusowych w Rzeszy. Gdy informacja ta 

dotarła do policji aresztowano Martę oraz Stanisławę Białą, jej córkę Henrykę i 

syna Zbigniewa. Zarzut był oczywisty – współpraca z ruchem oporu. 

Wszystkich odwieziono do aresztu policji w Radlinie, który zarazem był 

aresztem gestapo przeniesionym z ewakuowanego Rybnika. Po niecałych trzech 

tygodniach tj. 21.03.1945 r. późnym wieczorem zamordowano przez wrzucenie 

w czeluść szybu „Reden” – Martę, Stanisławę Biały i jej córkę Henrykę. Po 

wyzwoleniu w pomieszczeniu z otworem wlotu do szybu, zanaleziono białą – 

poplamioną krwią chusteczkę do nosa, ozdobioną wzorami szydełkowymi, 

należącą do Marty, zaś po wydobyciu ciał z głębin szybu, zwłoki Marty 

rozpoznano po obrączce ślubnej z inicjałami i datą ślubu oraz po wysokich 

butach w których ją aresztowano. Wśród wydobytych z wody rzeczy, 

znajdowała się także należąca do niej torebka z dwoma listami i różańcem. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „ŚLĄSK”, Nr 1, styczeń 2002 r. 
 

HAŁA WŁADYSŁAWA z d. BŁACHUT,  
Więźniarka w Mysłowicach, Katowicach. 

Urodzona 20.03.1906 r. w Krakowie, córka Jana, wdowa po górniku, matka 

dwójki małych dzieci. Nauczycielka i instruktorka harcerska w Knurowie 

k/Rybnika. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność 

konspiracyjną w Organizacji Orła Białego, a następnie w organizacji ZWZ/AK. 

Aresztowana 28.08.1942 r. za udzielanie pomocy w ucieczkach żołnierzom 

radzieckim – jeńcom z obozu w Knurowie, oskarżona także o sabotaż 

gospodarczy, więziona była w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Sądzona 

przez Standgericht w Katowicach, skazana na śmierć i zgilotynowana w 

katowickim więzieniu 20.04.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

HAŁACZ HENRYK,  
Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 30.06.1897 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, górnik. Były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich, organizator pierwszego powstania 

śląskiego w Rydułtowach. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej tj. 7.09.1939 r. przekazany do więzienia w Raciborzu, a stamtąd 

przetransportowany do Rawicza i następnie do KL Buchenwald. Z tego obozu 

przetransportowany do KL Mauthausen gdzie zginął 22.04.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

HAŁACZ WILHELM, 
Więzień KL Mauthausen. 
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Urodzony 3.02.1907 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, z zawodu 

szewc. Były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania śląskiego. Aresztowany 

już w drugim dniu okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen. 

Został zwolniony z obozu 26.04.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

HAŁACZEK LEOPOLD pseud. „Tadek”, „Góra”, „Herman”, „Leopold 

Wala”, 
Więzień w Cieszynie, KL Auschwitz. 

Urodzony 29.09.1912 r. w Bottrop, pow. Recklinghausen 

(Westfalia), syn Teofila i Marii z d. Jezusek. Rozpoczął naukę 

w szkole ludowej w Bottrop, ale przenosząc się z matką do 

kolejnych miejscowości  zmianiał także szkoły. Mieszkał 

między innymi w Zabetkowie w pow. raciborskim, w 

Wierzbiu w pow. lublinieckim, i w Krzyżkowicach w pow. 

rybnickim. 1.09.1926 r. wstąpił do Państwowego 

Gimnazjum w Rybniku i uczęszczał do niego do l.05.1932 r.  

Powodem przerwania nauki po sześciu klasach, była choroba i śmierć matki. 

Z dniem l.11.1932 r. wstąpił do dwuletniej Szkoły Rolniczej w Rybniku, którą 

ukończył 24.03.1934 r. W roku 1927 r. wstąpił w szeregi harcerskie, a dwa lata 

później w 1929 r. założył drużynę harcerską w Krzyżkowicach, którą 

kierował do l.04.1933 r. Z tym dniem został mianowany kierownikiem 

Młodzieży Starszoharcerskiej. Na przełomie 1935-1936 r. odbywał służbę 

wojskową w Dubnie. Po zwolnieniu z wojska, pracował jako urzędnik w 

kopalni „Charlotta” w Rydułtowach, równocześnie prowadził agenturę 

ubezpieczeń spółki „Silesia” i działał społecznie jako komendant hufca 

harcerzy w Rydułtowach. Od początku wojny zaangażował się w działalność 

konspiracyjną w okolicy Rybnika. Jesienią 1940 r. zwolniono go z pracy za „ 

... manifestowaną polskość”, a 18.12.1940 r. został aresztowany. Po sześciu 

tygodniach udało mu się zbiec i przy pomocy kolegów z organizacji 

konspiracyjnej ZWZ przedostał się do Czech, gdzie pod zmienionym 

nazwiskiem prowadził pracę konspiracyjną w okolicy Orłowej na Zaolziu jako 

zastępca komendanta ZWZ/AK. Przez zdradę lekarza z Orłowej, 16.01.1943 r. 

został zatrzymany przez gestapo, ratując się ucieczką, postrzelony w głowę 

został uwięziony w cieszyńskim więzieniu, a po trzech miesiącach 

przewieziony do KL Auschwitz i osadzony na bloku 11. Dnia 14.08.1944 r. 

wraz z trzynastoma innymi więźniami, został przewieziony do miejscowości 

Kocierz Moszczanicki i tam zginął w egzelucji publicznej przez 

powieszenie. Po egzekucji, zwłoki 13 więźniów przewiezione zostały do 

krematorium w KL Auschwitz. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 21; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 63; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 

1989 r., s. 97; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 48, 54-58, 76-78, 83, 103-

106, 108, 117; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 275, 276; I. Libura, Z 
dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 382; J. Klistała, Działacze 
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rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 188, 194, 197; Zbiory J. 
Delowicza.  

 

HAMERLAK FRANCISZEK,  
Więzień KL Majdanek. 

Urodzony 3.10.1904 r., nauczyciel z Żor pow. rybnicki. Aresztowany przez 

gestapo 17.10.1940 r. i przekazany do KL Majdanek. Zginął w tym obozie 

22.01.1943 r.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 58. 

 

HAMPEL IGNACY,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 31.07.1906 r., nauczyciel w Rybniku. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen-Gusen. Na wskutek 

wyczerpania fizycznego i załamania psychicznego, popełnił samobójstwo w 

obozie. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 63; S. Kędra i A. Szefer, 

Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 
1971 r. s. 58; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

HANAK PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 28.12.1916 r. w Kamieniu pow. rybnicki, syn Józefa i Marty z d. 

Szczepanik, mieszkaniec Rybnika. W okresie okupacji zaangażował się w 

działalność konspiracyjną w organizacji „Rewolucyjny Ruch Oporu”. 

Aresztowany za przynależność do organizacji konspiracyjnej, przekazany został 

do KL Auschwitz gdzie zginął 7.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 21576/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:43, 

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

1998 r., s. 655; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 14; APMA-B „Księga zgonów”, t. 
15, s. 574, nr id. 20016. 

 

HANUSEK IZYDOR, 
Więzień w Bziu, Pszczynie, KL Auschwitz nr 162588. 

Urodzony 31.03.1909 r. w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, mieszkaniec 

Bzia. Z zawodu murarz, pracował w różnych miejscowościach Górnego Śląska, 

w 1930 r. ożenił się. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu 

plutonowego. Po rozbiciu jego pułku pod Lwowem, przez szczęśliwy zbieg 

okoliczności uniknął niewoli i powrócił do domu na początku listopada 1939 r. 

Gdy zameldował się na policji, odesłano go do Arbeitsamtu w Pszczynie i 

otrzymał skierowanie do pracy przymusowej w Kędzierzynie. Tam został 

aresztowany za przynależność do organizacji konspiracyjnej, był bowiem 

komendantem AK w Bziu. Organizacja została zdekonspirowana i nastąpiły 

masowe aresztowania. Przebywał w miejscowym – policyjnym więzieniu w 

Bziu, a następnie został odesłany do więzienia w Pszczynie. Po wstępnym 

śledztwie dostał się do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) w 

Mysłowicach. Po torturach – z wybitymi zębami i odbitymi nerkami, przekazany 
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został do KL Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień nr 162588. Zginął w 

tym obozie 12.11.1943 r. Żona otrzymała akt zgonu informujący, że „ ... 

Hanusek Izydor, zmarł w obozowym szpitalu na skutek degeneracji mięśnia 

sercowego przy zapaleniu obwodowego nerwu mięśniowego”. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Heleny Hanusek), skor. 5; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

HANUSZ JERZY, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 1091. 

Urodzony 21.04.1919 r. w Zabrzu, syn Andrzeja i Marii Rozalii z d. Mikolasz. Z 

Zabrza rodzina przeprowadziła się do Rybnika. Pracował jako urzędnik. Z 

chwilą rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

1.04.1940 r., więziony był wpierw w więzieniu w Rybniku do 22.06.1940 r., a 

następnie przekazany do KL Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień nr 

1091. Zginął, rozstrzelany 18.08.1942 r. na dziedzińcu bloku 11-go. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 22920/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 8:20, określenie przyczyny zgonu to 

„Bronchopneumonie” (zapalenie płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny”, Rybnik 2000 r., s. 63; I. Pająk, Biletyn 

informacyjny nr 15, TOnO, Wrzesień 1992 r. s. 42, 44; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 28; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów 
najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 240, 241, 16 s. 378, nr id. 21318; APMA-B 

Ankieta z dn. 23.10.1958 r. (sygn. Mat./595, nr inw. 43199).  

 

HANUSZ JÓZEF,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 1270. 

Urodzony 30.12.1917 r. w Zabrzu, syn Andrzeja i Marii Rozalii z d. Mikolasz. 

Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 

15.04.1940 r., przebywał do 27.6.1940 r. w rybnickim więzieniu, następnie 

przewieziony do KL Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień nr 1270. 

Został zwolniony z obozu 27.01.1944 r. Po wyzwoleniu pracował w dyrekcji 

RZPW w Rybniku. Działacz sportowy w KS „Spójnia” Rybnik. Członek 

Związku Byłych Więźniów Politycznych. Zmarł 4.02.1972 r., spoczywa na 

rybnickim cmentarzu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 63; I. Pająk, Mieszkańcy 
Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 36; APMA-B Ankieta z 

dn. 23.10.1958 r. (sygn. Mat./596, nr inw. 43200).  

 

HARAZIM PAWEŁ, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Buchenwald, KL Mauthausen nr 2726, KL 

Dachau nr 14519. 

Urodzony 30.11.1896 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), syn Roberta i 

Katarzyny, mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Były powstaniec – uczestnik 

trzech powstań śląskich, członek Związku Powstańców Śląskich, organizator 

POW Górnego Śląska. Od pierwszych dni okupacji ukrywał się u znajomego 

sztygara oddziału maszynowego kop. „Rymer” w Niedobczycach – jak się 

okazało renegata. Gdy Niemcy w sposób zdecydowany przejęli władzę w 

mieście, zdrajca wydał Harazima gestapo – 7.09.1939 r. został aresztowany i 
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wpierw uwięziony w Rybniku, a następnie przekazany do KL Buchenwald, KL 

Mauthausen – gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 2726 i w końcu KL 

Dachau, gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 14519. Zginął 23.01.1941 r. 

Brak informacji o dacie zarejestrowania w poszczególnych obozach i 

otrzymanym numerze więźnia.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 63; Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece 
wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

HARAZIM PAWEŁ,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Buchenwald, KL Mauthausen nr 2726, KL 

Dachau nr 14519. 

Urodzony 30.11.1896 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów), syn Roberta i 

Katarzyny, mieszkaniec Niedobczyc pow. rybnicki. Były powstaniec, uczestnik 

trzech powstań śląskich, członek Związku Powstańców Śląskich, organizator 

POW Górnego Śląska. Od pierwszych dni okupacji ukrywał się u znajomego 

sztygara oddziału maszynowego kop. „Rymer” w Niedobczycach, a jak się 

okazało – u renegata. Gdy Niemcy w sposób zdecydowany przejęli władzę w 

mieście, zdrajca wydał Harazima gestapo i 7.09.1939 r. został aresztowany. 

Wpierw uwięziony w Rybniku, a następnie przewieziony do KL Buchenwald. 

Po jakimś czasie przesłany do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 2726. Kolejny raz przeniesiony do KL Dachau, 

zarejestrowany jako więzień nr 14519. Zginął 23.01.1941 r.  
Bibliografia: ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, Wyd. Słowo 

Polskie, s. 84: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 63; Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece 

więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje; (Z SUPLEMENTU). 

 

HARDT WOJCIECH, 
Więzień w Raciborzu, obozu jeńców wojennych w Zgorzelcu, Rawiczu, KL 

Buchenwald, KL Mauthausen. 

Urodzony w 1889 r. w Łodzi, mieszkaniec Pszowa pow. rybnicki. Ukończył 

Wyższą szkołę Górniczą. Najpierw był dyrektorem w kop. „Rymer” w 

Niedobczycach, natomiast od ok. 1936 r. do wybuchu drugiej wojny światowej 

był dyrektorem w kop. „Anna” w Pszowie. W obu kopalniach znany był jako 

dobry organizator i gospodarz. W nocy z 31.08. na 1.09.1939 r. do późna 

przebywał w kopalni, by w związku z wybuchem wojny zabezpieczyć 

dokumentację kopalnianą. Wracał do domu prywatnym samochodem z 18 

letnim synem i kierownikiem działu personalnego Hubertem Woźnikiem. W 

okolicy Radlina napotkali na kolumnę niemieckich czołgów, a zatrzymani przez 

niemieckich żołnierzy, zmuszeni byli do jazdy w kolumnie czołgów przez 

Marklowice, Świerklany, Żory do Wodzisławia Śl. Z Wodzisławia przekazano 

ich do więzienia w Raciborzu, gdzie podczas przesłuchań byli maltretowani. 

Około 14.09.1939 r. przetransportowani zostali koleją do obozu jeńców 

wojennych w Zgorzelcu, a stamtąd do więzienia w Rawiczu. Po jakimś czasie 

przeniesiono ich do KL Buchenwald. Dyrektor Hardt otrzymał nakaz pracy w 

komandzie budowlanym. W marcu 1940 r. przekazany został do KL 
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Mauthausen, już wówczas był załamany psychicznie. Stan ten pogłębiał się, aż 

w końcu nie wytrzymując konfrontacji z obozową rzeczywistością 12.04.1941 r. 

popełnił samobójstwo.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Huberta Woźnika), skor. 10; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

HARNASZ PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz nr 111067, KL Mauthausen nr 128047. 

Urodzony 17.05.1909 r. w Gotartowicach k/Rybnika. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany 26.03.1943 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 111067. W styczniu 1945 r. uczestniczył w 

„marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie 

zbiorowym wagonami towarowymi wywieziony do KL Mauthausen gdzie 

otrzymał nr obozowy 128047. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 

5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 309. 
 

HARTMANN ADOLF,  
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 19.04.1942 r. w Pszowie pow. rybnicki, syn Wilhelma i Zofii. 

Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL 

Auschwitz gdzie zginął 11.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

20367/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:00, 

określenie przyczyny zgonu to „Lungenentzündung” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 885, nr id. 55329. 

 

HARTMANN ERIKA, 
Więźniarka KL Auschwitz.  

Urodzona 2.04.1942 r. w Łukowie k/Rydułtów pow. rybnicki, córka Renza i 

Alwiny. Zamieszkała w chwili wybuchu wojny w Zdzieszowicach pow. Strzelce 

Opolskie. Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej, przekazana do KL 

Auschwitz gdzie zginęła 16.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

20620/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:15, 

określenie przyczyny zgonu to „Influenza” (grypa). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 1142, nr id. 55582. 

 

HEIM KAROL,  
Więzień  KL Auschwitz nr 27291. 
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Urodzony 5.12.1903 r. w Pisarzowicach pow. Racibórz, syn Karola i Anastazji z 

d. Stzibuy. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany 

został 27.03.1942 r. jako więzień nr 27291 i tam zginął 10.06.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 10479/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 8:35, określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh 

bei Fleckfieber” (nieżyt/katar jelit przy tyfusie plamistym). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 7, s. 1475, nr id. 10484.  

 

HELIK MICHAŁ,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 19.09.1903 r. w Nowej Wsi k/Poznania, syn Michała i Magdaleny z d. 

Przybylska, mieszkaniec Bełku pow. rybnicki. Po aresztowaniu przekazany do 

KL Auschwitz – tam zginął 7.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

21564/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:39, 

określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 562, nr id. 20004. 

 

HELIK MICHAŁ,  
Więzień w KL Auschwitz. 

Urodzony 19.09.1903 r. w Nowej Wsi pow. poznański, syn Michała i 

Magdaleny z d. Przybylska, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w 

Bełku pow. rybnicki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, zginął 

7.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 21564/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:39, określenie 

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

1998 r., s. 655; APMA-B Księga zgonów, t. 15, s. 562; (Z SUPLEMENTU). 
 

HELIOSZ ALOJZY,  
Więzień w Opolu, Legnicy, Berlinie, Brandenburgi. 

Urodzony 9.01.1915 r. w Niedobczycach k/Rybnika. Uczeń 

rybnickiego gimnazjum, harcerz X Drużyny Harcerskiej im. 

Tadeusza Kościuszki w Niedobczycach. Po maturze w 1933 r. 

studiował ekonomię w Poznaniu – ukończył studia w 1937 r. 

We wrześniu 1939 r. z chwilą rozpoczęcia okupacji 

hitlerowskiej zwolniony z pracy w kopalni „Rydułtowy”. 

Poszukiwany przez policję niemiecką, ukrywał się i wyjechał 

do Niemiec, ale powrócił po jakimś czasie na Śląsk Opolski, 

tam został aresztowany 10.08.1943 r.  

Więziony w Opolu, Legnicy, Berlinie, w obozie w Wolfen Bütel w 

Brandenburgii. Skazany wyrokiem z 14.12.1943 r. na osiem lat więzienia, zginął 

prawdopodobnie rozstrzelany w obozie w Brandenburgii w ostatnich dniach 

wojny. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 64; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 23; Zbiory J. Delowicza.  

 

HEPEK MARIAN,  
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Więzień KL Auschwitz nr 47609. 

Urodzony w 1908 r. w Radlinie pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany 17.07.1942 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 47609. Przeżył w obozie i odzyskał 

wolność wyzwolony przez wojska radzieckie w 1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 197. 

 

HERCOG ANDRZEJ,  
Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, Aresztowany w początkach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie, odzyskał wolność 5.05.1945 r. wyzwolony przez wojska 

amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

HERCOG EDWARD, 
Więzień gestapo w Rybniku, Rydułtowach. 

Urodzony 3.01.1897 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, górnik. Były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Aresztowany 1.09.1939 r. i 

więziony w więzieniu w Rybniku, następnie w Rydułtowach skąd 

prawdopodobnie chciał uciec i został zastrzelony podczas próby ucieczki 

21.09.1939 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

HERCOG JAN, 
Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 17.06.1880 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec 

– uczestnik powstań śląskich. Członek POW Górnego Śląska, centralnych władz 

Związku Zawodowego Górników, PPS. Jako „... niebezpieczny dla III Rzeszy”, 

musiał się do czasu aresztowania – zgłaszać codziennie w miejscowym 

posterunku policji. Aresztowany w sierpniu 1944 r. został przetransportowany 

do KL Gross-Rosen gdzie zginął 5.01.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

HERICH FRANCISZEK, 
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Urodzony w 1909 r., członek Związku Młodzieży Powstańczej, z zawodu 

murarz. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej został 

przetransportowany do obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego 

w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), a usytuowanego w 

lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Zginął w tym 

obozie, jest pochowany we wspólnej mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

HERMAN JAN, Supl. 
Więzień obozu jenieckiego w Szepietówce, Ostaszkowie. 
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Urodzony 18.04.1913 r. w Żorach, syn Józefa i Ludwiny z d. 

Garba. Po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczął naukę 

zawodu czapnika w Rybniku, później pracował w tym 

zawodzie. W 1934 r. został powołany do służby wojskowej w 

43 Pułku Strzelców Legionu Bajończyków w Dubnie na 

Wołyniu, gdzie ukończył szkołę podoficerską w stopniu 

kaprala.  

Po zwolnieniu do rezerwy, wstąpił do Policji Województwa Śląskiego. Najpierw 

skierowano go do Okręgowej Szkoły Policyjnej a po jej ukończeniu pracował na 

posterunku w Katowicach. Po kilku miesiącach przeniesiony został do pracy do 

komisariatu w Boguminie – Zaolzie (tyle co włączonym do państwa polskiego). 

Wraz z innymi policjantami rozpoczął ewakuację na wschód, a jako miejsce 

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

pierwszym tygodniu wojny znalazła się większość policjantów ze Śląska. 

Niestety, 17 września wszyscy policjanci dostali się do sowieckiej niewoli i w 

konsekwencji znaleźli się w obozie przejściowym w Szepietówce, a stamtąd 

przetransportowani zostali do obozu jenieckiego w Ostaszkowie – gdzie J. 

Herman zginął. 

Postscriptum. Pod koniec października 1939 r. do domu Hermanów przyszedł 

mieszkaniec Rownia z wiadomością o pobycie ich syna w obozie w 

Szepietówce. Przybysz był jednym z żołnierzy szeregowych zwolnionych z tego 

obozu, zaś policjantów zatrzymano i potem przetransportowano do obozu 

NKWD w Ostaszkowie i tam zginęli. Jan Herman figuruje w wykazie jeńców 

obozu z Ostaszkowa – poz. 85. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 50; (Z SUPLEMENTU). 
 

HEROK WIKTOR, 
Więzień KL Ravensbrück. 

Aresztowany w czerwcu 1943 r. i przekazany do KL Ravensbrück. Przeżył i 

został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Powrócił do domu pod koniec 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor.7. 

 

HEYMANN FRIDA z d. GANDZIOR,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 28.09.1888 r. w Rybniku, córka Moritza i Berty. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zamieszkała w miejscowości Wałczyn pow. opolski. Po 

aresztowaniu przetransportowana do KL Auschwitz gdzie zginęła 11.01.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 1195/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 9:50, określenie przyczyny zgonu to „Pneumonie” 

(zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1158; APMA-B  „Księga zgonów”, t. 1, s. 1185, nr id. 39493.  
 

HOJA SZYMON, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 15.10.1900 r., mieszkaniec Dębieńska pow. rybnicki. Górnik kop. 

„Dębieńsko”, były powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania 
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śląskiego. Aresztowany 6.10.1939 r. i wywieziony do KL Mauthausen, gdzie 

zginął 6.04.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

HOJNA PAWEŁ, 
Więzień gestapo w Rybniku, obozu przejściowego w Nieborowicach, więzienia w 

Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 22.07.1909 r. w Wilchwach, mieszkaniec Wilchw k/Wodzisławia Śl., 

z zawodu krawiec. Był członkiem Związku Młodzieży Powstańczej. Na krótko 

przed wybuchem drugiej wojny światowej, Paweł i organizacja do której 

należał, walczyli z propagandą fanatyków hitleryzmu – coraz butniejszych, im 

bliżej było do wybuchu wojny. Przedwojenni zwolennicy Hitlera, pamiętali mu 

te akcje, więc na podstawie donosu został aresztowany 22.09.1939 r. i więziony 

wpierw w Rybniku, a następnie przewieziony do pierwszego obozu 

koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu 

wojsk hitlerowskich do Polski) a usytuowanego w lesie między Krywałdem – 

Nieborowicami – Pilchowicami. Tam początkowo pracował przy wykopkach 

ziemniaków w pobliskim majątku, a po dziesięciu dniach wywieziony został do 

więzienia w Rawiczu. Następnie, przekazany został do KL Buchenwald, z 

którego zwolniono go 1.02.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Pawła Hojnego), skor 7. 

 

HOLEK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 16.12.1898 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Ignaca i Franciszki z 

d. Kroll, mieszkaniec Gotartowic. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej, przekazany do KL Auschwitz tam zginął 7.08.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 21568/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 11:35, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 655; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 566, nr id. 20008. 

 

HOŁA FELIKS,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 28.05.1884 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Były członek 

POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, naczelnik 

gminy w Chwałowicach, gorliwy Polak i działacz społeczny. Po powrocie ze 

wschodu – dokąd uciekł przed agresją hitlerowską na Polskę, aresztowany 

10.09.1939 r. i przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął 20.04.1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 66; Zbiory J. Delowicza. 

 

HOŁA ROMAN,  
Więzień KL Mauthausen.  

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika, podchorąży Wojska Polskiego. Aresztowany 

w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen i 

tam zginął.  
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

HOSZEK ANTONI (ojciec), 
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen. 

Urodzony 30.07.1888 r., mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Górnik kop. 

„Dębieńsko”. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich w okolicy Koźla. 

W latach okupacji hitlerowskiej członek ruchu oporu – Rewolucyjny Ruch 

Oporu. Aresztowany w pracy w kop. „Dębieńsko” 12.02.1943 r. i przekazany do 

KL Auschwitz. W styczniu 1945 r. uczestnik marszu śmierci z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl., a stamtąd wagonami towarowymi przetransportowany do KL 

Mauthausen gdzie zmarł na kilka dni przed wyswobodzeniem obozu przez 

wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

HOSZEK ANTONI,  
Więzień KL Auschwitz nr 22360. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 25.03.1915 r. w Czerwionce pow. rybnicki, syn Antoniego i Marty z 

d. Grzenia, mieszkaniec Czerwionki. Aresztowany za przynależność do 

organizacji konspiracyjnej, przetransportowany został do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 31.10.1941 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 22360. 

Zginął 12.04.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4877/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:40, określenie 

przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Nierenentzündung” (katar/nieżyt jelit przy 

zapaleniu nerek). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 130; APMA-B  „Księga zgonów”, t. 4, s. 377, nr id. 6490.  
 

HUPKA JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej tj. 4.04.1940 r. i 

przekazany do obozu koncentracyjnego. Nieznana jest nazwa obozu i dalsze losy 

tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

HURSKI ANTONI, 
Więzień gestapo w Rybniku, Bytomiu, Opolu. 

Urodzony 29.08.1899 r. w Bottrop – Westfalia, mieszkaniec Gorzyc 

k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Zamiłowany muzyk – skrzypek, zaprawiony w 
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pracy kulturalno-oświatowej wśród dzieci i młodzieży westfalskiej (tam 

dorastał). Po przyjeździe z rodzicami do Gorzyc, kontynuował działalność 

kulturalno-oświatową w Polsce – prowadził aż pięć polskich  chórów 

mieszanych w miejscowościach: Zabytków, Rudyszwałd, Olza, Reszków i Bzie 

n/Odrą. Był członkiem POW Górnego Śląska i brał udział w trzech powstaniach 

śląskich w sztabie pułkownika Alojzego Segeta. W 1921 r. pojechał na studia do 

Przemyśla. Gdy ważyły się losy dotyczące przyłączenia Górnego Śląska do 

Polski, aktywnie brał udział w działalności plebiscytowej. Od 1.09.1922 r. 

pracował jako nauczyciel w Brzeziu n/Odrą, a od 1927 r. w Wodzisławiu Śl. W 

tym samym czasie studiował na Wyższym Kursie Nauczycielskim w Poznaniu, 

po jego ukończeniu od 1930 r. do wybuchu drugiej wojny światowej był 

kierownikiem szkoły oraz organistą w Lubomi. Został aresztowany 4.10.1939 r. 

i przetrzymywany w więzieniu w Rybniku, następnie przekazany do więzienia w 

Bytomiu, potem do Opola. Z więzienia w Opolu został zwolniony 1.07.1943 r., i 

przekazany do pracy przymusowej w Hucie „Silesia” w Rybniku. Po 

wyzwoleniu, od września 1945 do 1949 r. był kierownikiem szkoły w 

Gorzycach, a przez 10 lat – do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel 

muzyki w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śl. Zmarł 19.08.1974 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Antoniego Hurskiego), skor. 8. 

 

HUSS LUDWINA z d. HOLECEK,  
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 8572. 

Urodzona 16.04.1879 r. w Skale pow. stryjski woj. stanisławowskie, córka 

Franciszka i Marii z d. Pawliczek, mieszkanka Radlina. Ukończyła szkołę 

gospodarstwa domowego. W 1900 r. wyszła za mąż za Ferdynanda Hussa, 

naczelnika stacji w Gródku Jagiellońskim. W 1906 r. mąż udał się na Górny 

Śląsk dla lepszych zarobków i pracował w kop. w Bytomiu. W 1915 r. dołączyła 

do niego żona – wówczas już do Radlina gdzie pracował w kop. „Emma”. 

Bardzo aktywnie włączył się w życie polityczne i społecznie na terenie miejsca 

zamieszkania. Należy w tym miejscu dodać, że Ludwina także brała udział w tej 

działalności. Oboje byli członkami komisji plebiscytowej ze strony polskiej 

podczas głosowania 20.03.1921 r. W ich domu, w pobliżu kopalni, znajdował 

się po trzecim powstaniu, punkt rozdzielczy darów narodu polskiego i 

amerykańskiego przeznaczonych dla biednych polskich rodzin i tych rodzin, 

które utraciły żywicieli podczas powstań. Ponadto, Ludwina w okresie między 

pierwszą, a drugą wojną światową była czynnym członkiem Towarzystwa Polek 

przy kop. „Emma”. Za okazywany patriotyzm wraz z mężem została już w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej eksmitowana ze służbowego 

mieszkania przy kopalni i przekwaterowana do Radlina Górnego, skąd po roku 

oboje zostali przeniesieni do Biertułtów. Kolejnym powodem narażenia się 

władzom okupacyjnym, był wpis w dokumentach dot. volkslisty, że są 

narodowości polskiej. Mąż zmarł w 1941 r., natomiast Ludwina została 

aresztowana 1.07.1942 r. i przewieziona do piwnic przedwojennego Zakładu 

Sióstr Urszulanek w Rybniku – w okresie okupacji przekształconych na 

więzienie. 11.07.1942 r. przekazano ją do KL Auschwitz i tam zarejestrowana 
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była jako więźniarka nr 8572. Po niemal trzech miesiącach córka Waleria 

dostała powiadomienie od administracji obozu, że matka zmarła 27.09.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 33434/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:00, a określenie przyczyny zgonu to 

„akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowo-jelitowy).  
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 424, nr id. 31617; Zbiory J. Delowicza (relacja Walerii 

Zabrzeskiej z d. Huss), skor. 2. 
 

HUWER JÓZEF ks.,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 14.03.1895 r. w Rogowie pow. rybnicki, syn Jana i 

Joanny z d. Mrozek. Edukację rozpoczął od miejscowej 

szkoły powszechnej, następnie uczył się w Gimnazjum 

Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) w Nysie. W 1909 r. 

przyjęty do Niższego Seminarium Misyjnego w Nysie, 

natomiast studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Domu 

Św. Gabriela i w roku 1925 otrzymał święcenia kapłańskie.  

Zamiłowania matematyczno-przyrodnicze zadecydowały o podjęciu w 1928 r. 

przez o. Huwera studiów na uniwersytecie w Poznaniu. Niestety, zły stan 

zdrowia zmusił go do przerwania nauki, i do wybuchu drugiej wojny światowej 

w 1939 r. przebywał w Bruczkowie pow. gostyński, woj. poznańskie. 

Początkowo sprawował tam funkcję dyrektora majątku zakładu misyjnego i 

prokuratora, a w 1939 r. otrzymał nominację na urząd rektora. Od rozpoczęcia 

się okupacji hitlerowskiej Zarząd majątku przeszedł w ręce niemieckie, zaś 

Zakład Misyjny stał się obozem pracy dla uwięzionych z okolicy księży i braci 

zakonnych. O. Huwer stanął wobec alternatywy wyjazdu do Guberni albo dalsze 

więzienie w Bruczkowie i wybrał pobyt w dotychczasowym miejscu pobytu. 

Gdy jednak okupant nie oszczędzał i księży przed wywozem do obozów 

koncentracyjnych - o. Huwer wywieziony został do KL Buchenwald i tam zginął 

9.01.1941 r. 
Bibliografia: Informacja Daniela Jakubczyka; (Z SUPLEMENTU). 

 

HYLA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 47702. 

 

 

 
 
 

 

 
 

Urodzony 21.09.1912 r. w Rowniu k/Rybnika, syn Antoniego i Franciszki z d. 

Musioł, mieszkaniec Gotartowic k/Rybnika. Aresztowany przez gestapo, 

przewieziony został transportem zbiorowym do KL Auschwitz i zarejestrowany 

17.07.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 47702. Zginął w tym 

obozie 7.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28816/1942 – 
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potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:55, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzschwäche nach Fleckfieber” (niewydolność serca po 

tyfusie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 198; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 292, nr id. 27118.  
 

IKSAL PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 7.06.1916 r. w Pogrzebieniu k/Rydułtów pow. rybnicki, syn Karola i 

Ludwiki z d. Barnabas, mieszkaniec Pogrzebienia. Aresztowany na polecenie 

władz okupacyjnych i przekazany do KL Auschwitz za odmowę podpisania 

volkslisty. Początkowo był w „Tierpflagerkomando”12, jednak przez 

przekłamany donos do Lagerkomendanta, skierowany został do kompanii 

karnej. Zginął 4.09.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1364/1941 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:25, określenie 

przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Phlegmone” (katar/nieżyt jelit przy 

flegmonie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1130; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1362, nr id. 68728; Zbiory J. Delowicza. 
 

IWRASZENIK PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz nr 47698. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 7.11.1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej i przetransportowany został do KL Auschwitz, 

zarejestrowany 17.07.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 47698. 

Zginął w tym obozie 22.10.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 198.  

 

JACEK RYSZARD,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 16.07.1896 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, robotnik. Były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, działacz plebiscytowy. 

Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 5.09.1939 r. i 

więziony wpierw w więzieniu w Rybniku, następnie w Rawiczu. Przekazany 

16.10.1939 r. do KL Buchenwald oraz kolejno przenoszony do KL Mauthausen-

Gusen i KL Dachau gdzie zginął 21.05.1940 r.  

                                                 
12 „Tierpflagerkommando” - grupa więźniów zajmująca się zwierzętami hodowlanymi w obozie, przede 

wszystkim końmi ze stajni esesmańskiej, ale również bydłem, trzodą chlewną, owcami, drobiem i psami.  
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

JACHNA STEFAN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 27.12.1899 w Woli Rogowskiej, syn Pawła i Agaty z d. Szarwark, 

mieszkaniec Radlina k/Rybnika. Inżynier z kopalni węgla kamiennego „Rymer” 

w Niedobczycach. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz, tam zginął 

6.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28661/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:35, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 661; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 139, nr id. 26965; Zbiory J. Delowicza. 

 

JAGIELSKI JAN, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany 20.05.1940 r. i przekazany do 

obozu koncentracyjnego. Nieznana jest nazwa obozu w którym przebywał oraz 

dalsze losy tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

JAKUBCZYK KAROL, 
Więzień KL Buchenwald.  

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 

11.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

JAKUBINEK EMIL,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 28.01.1894 r., mieszkaniec Ornontowic. Były powstaniec – uczestnik 

drugiego i trzeciego powstania śląskiego, członek POW Górnego Śląska. 

Aresztowany 3.09.1939 r. i przekazany do więzienia w Katowicach a stamtąd do 

KL Dachau gdzie zginął 4.11.1942 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

JAKUBOWICZ FRIDA z d. BÖHM,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 4.11.1889 r. w Lubomi k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, córka 

Gustawa i Róży z d. Karline. Zamieszkała w czasie okupacji w Bytomiu. Po 

aresztowaniu przekazana do KL Auschwitz, tam zginęła 13.01.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 1738/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 8:05, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzmuskelinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 238, nr id. 40030.  
 

JANECKI IWO (IWAN), 
Więzień w Pawłowicach, Mysłowicach, KL Mauthausen, podobozu w Ebensee. 
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Urodzony 19.05.1907 r. w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Pracował 

jako strażnik straży przemysłowej w kop. „Jankowice” w Boguszowicach 

k/Rybnika. Podczas okupacji pracował na tej samej kopalni jako robotnik. 

Zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ/AK. Przez 

zdradę, organizacja ta została zdekonspirowana, a on podobnie jak wielu jej 

członków aresztowany dnia 7.08.1943 r. Przewieziony był wpierw do więzienia 

w Pawłowicach, a stamtąd do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie 

przekazany został do KL Auschwitz. W styczniu brał udział w ewakuacji 

więźniów w tzw. „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd 

transportem kolejowym w wagonach-węglarkach do KL Mauthausen. Z tego 

obozu przeniesiony był do podobozu w Ebensee, gdzie doczekał się wyzwolenia 

6.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Po powrocie do domu pod koniec maja 

1945 r. podjął pracę w kopalni. Przeżycia obozowe miały wpływ na jego 

przedwczesną smierć w 1946 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony – Marty Janeckiej), skor. 5; W ocalałej kartotece 
wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

JANIK ANTONI JÓZEF,  
Zginął w Katyniu. 

Urodzony 14.06.1892 r. w Wędryni - Zaolzie, syn Jana i Anny. Ukończył w 1913 r. 

Gimnazjum w Cieszynie. W pierwszej wojnie światowej walczył na frontach 

rosyjskim i włoskim, po wojnie służył w Wojsku Polskim, ukończył szkołę 

oficerów rezerwy, 1.04.1924 r. uzyskał stopień podporucznika. Podczas plebiscytu 

sformował w okolicy Piotrowic, Marklowic i Zebrzydowic oddziały TOW, którymi 

osobiście kierował. Utworzył również oddział dywersyjny i organizował opór 

przeciw czechizacji, za co został odznaczony Medalem Niepodległości. Od 1927 r. 

kierownik Szkoły Powszechnej w Rybniku. Zmobilizowany (stop. wojsk. 

podporucznik), uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do 

sowieckiej niewoli, zginął 04/05.1940 r. – zamordowany przez funkcjonariuszy 

NKWD w Katyniu. 

Postscriptum: Zidentyfikowany w Katyniu pod nr AM 720, podczas ekshumacji 

znaleziono przy nim dowód osobisty i różaniec. 
Bibliografia: Meclslav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski 

Cieszyn 1999, s. 47; (Z SUPLEMENTU). 
 

JANOTA FRANCISZEK, 
Wiezień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 30.03.1880 r., mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Śląska. 

Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W okresie 

międzywojennym radca prawny w PKP. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej tj. w październiku 1939 r., przez siedem tygodni 

przetrzymywany był w więzieniu w Rybniku. Następnie zwolniony do domu. 

Zginął jednak od wybuchu granatu w czasie działań wojennych 27.01.1945 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 70; Zbiory J. Delowicza. 
 

JANULEK ALFRED,  
Więzień KL Buchenwald nr 86265, KL Natzweiler nr 139149. 
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Urodzony 1.12.1919 r. syn Antoniego, zamieszkały w Wodzisławiu Śl. pow. 

rybnicki. Aresztowany 8.07.1944 r. i przetransportowany do KL Buchenwald, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 86265. Następnie, 

przeniesiony do KL Natzweiler i tam zarejestrowany jako więzień nr 139749, 

przebywał w tym obozie 10 miesięcy. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

JARZĄBEK WINCENTY,  
Więzień w Gliwicach. 

Urodzony 19.07.1883 r. zamieszkały w Szczerbicach k/Rydułtów pow. rybnicki. 

Były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania śląskiego, brał udział w 

obronie granicy w Chwałęcicach w 1939 r. Postanowił uchodzić przed mającą 

nastąpić okupacją hitlerowską. Zrozumiawszy jednak bezsensowność takiej 

decyzji, wrócił do domu – gdzie był już oczekiwany przez miejscowych 

renegatów, którzy doprowadzili do jego aresztowania przez gestapo i w 

konsekwencji umieszczenie w więzieniu w Gliwicach. Odmawiając w śledztwie 

zeznań, był torturowany i straszony ponownym aresztowaniem, więc z obawy 

przed spełnieniem przez gestapoowców owych gróźb – po powrocie do domu 

popełnił samobójstwo 7.06.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

JARZOMBEK AUGUSTYN,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 24.10.1899 r., mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany w 

pierwszych miesiącach trwania okupacji hitlerowskiej tj. 2.05.1940 r., został 

przekazany do KL Mauthausen-Gusen i zginął w tym obozie 24.06.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

JASNY ROMAN, 
Więzień obozu jenieckiego – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 2.10.1925 r. w Skrzyszowicach, syn Franciszka i Ewy z d. Gamoń, 

mieszkaniec Osin k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, pracował do 1943 r. w gospodarstwie rolnym rodziców W 

październiku 1943 r. pojechał do woj. kieleckiego i tam wstąpił do Brygady 

Świętokrzyskiej – Podziemnej Armii Polskiej. Brał udział w walkach z 

wojskami hitlerowskimi w różnych miejscowościach kielecczyzny. W walce pod 

Maciejowicami został ranny w nogę, aresztowany przez gestapo i 

przetransportowany w początkach listopada 1943 r. do obozu jenieckiego w głąb 

Niemiec. Po wyzwoleniu z niewoli – wstąpił ochotniczo do armii polskiej na 

Zachodzie w której pełnił służbę do 1947 r. Po powrocie do kraju, w 1948 r. 

podjął pracę w PKP w Katowicach-Ligocie, a następnie przeniesiony do 

Tychów, i kolejno do Warszowic gdzie pracował jako zawiadowca stacji. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 

 

JAWORSKI STANISŁAW,  
Więzień w Płocku, Ciechanowie, KL Auschwitz nr 152396, KL Buchenwald. 
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Urodzony 14.12.1897 r. w pow. gostyńskim, syn Jana, zamieszkały w Jastrzębiu 

pow. rybnicki, z zawodu ślusarz. Aresztowany w grudniu 1942 r. w Płocku, 

przetrzymany w więzieniu w Płocku i Ciechanowie. Stamtąd, 

przetransportowany do KL Auschwitz, 24.09.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 152396. Następnie, 13.08.1944 r. 

przeniesiony do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków panujących w 

więzieniach i obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 

11.04.1945 r.  

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Za 

Udział w Wojnie 1918-1921, Krzyżem Oświęcimskim. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 404; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 

i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

JÓZEF JASZEK, pseud. „Gawron”, 
Więzień w Mysłowicach, Wrocławiu, KL Gross-Rosen, KL Buchenwald,  

Urodzony 31.08.1914 r. w Markowicach pow. raciborski, syn 

Józefa i Franciszki z d. Cyfka, zamieszkały w Rybniku. Po 

ukończenia szkoły powszechnej, uczęszczał do rybnickiego 

gimnazjum i ukończył je maturą w 1935 r. W 1936 r. odbył 

roczne przeszkolenie w Szkole Podchorążych, a szkołę tę 

ukończył w stopniu starszego kaprala. W 1938 r. pojechał na 

studia prawnicze do Poznania, lecz studia przerwał wybuch 

drugiej wojny światowej.  

Wróciwszy do Rybnika, podjął pracę u fotografa – zakład znajdował się tuż przy 

zakładzie szklarskim Andrzeja Kaszuby bardzo zaangażowanego w działalność 

konspiracyjną. Od początku okupacji szukał kontaktów z ruchem oporu, więc 

przez znajomość z Andrzejem Kaszubą wstąpił do ZWZ. Z uwagi na to, że miał 

ukończone przeszkolenie wojskowe i kontakty koleżeńskie z kolegami z 

Gimnazjum, wstąpił do struktur wojskowych i pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy 

Kompanii na Okręg Rybnicki. Na krótko przed aresztowaniem (ok. maja 1943 

r.) otrzymał oficjalną nominację na zastępcę dowódcy kompani Antoniego 

Sztajera - ZWZ na okręg Rybnicki. Już po aresztowaniu, z Krakowa nadszedł 

awans Józefa Jaszka na podporucznika. Prawdopodobnie w więzieniu 

mysłowickim podczas przesłuchań ujawniono jego nazwisko, wskutek czego 

został aresztowany 25/26.06.1943 r. i przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach gdzie przebywał od czerwca 1943 r. do stycznia 1944 r. Po 

śledztwie przesłany do więzienia policyjnego we Wrocławiu, gdzie przebywał 

kilka dni, a stamtąd przewieziony został do KL Gross-Rosen, i tam 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 18473. Po kilku dniach, 

przeniesiono go do KL Buchenwald i tam był więźniem nr 38545. Dla 

uściślenia, był w różnych podobozach m.in. pracował w zakładach remontowych 

lokomotyw i w podziemnej fabryce samolotów Junkers, oraz przy produkcji 

pierwszych niemieckich odrzutowców, a fabryka ta mieściła się w podziemiach 

kopalni soli. W KL Buchenwald przebywał od marca 1944 r. do kwietnia 1945 r. 

– do wyzwolenia obozu. Po wyzwoleniu obozu, przebywał w amerykańskim 
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obozie przejściowym w Zagłębiu Ruhry. Do Polski wrócił w 1947 r., ożenił się 

w 1948 r. Do przejścia na rentę w 1975 r. pracował w Wojewódzkim 

Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Rybniku. Zmarł w 1981 r.  
Bibliografia: Relacja rodziny z dn. 6.03.2007 r. – córki Danuty i synów Stanisława oraz Adama.   

 

JAŚKO JANINA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 42837, KL Ravensbrück. 

Urodzona 15.04.1916 r. w Raciborzu. Po aresztowaniu przetransportowana do 

KL Auschwitz, zarejestrowana 24.04.1943 r. w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 42837. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Przeżyła w 

tym obozie do jego wyzwolenia w dniu 30.04.1945 r. przez wojska radzieckie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 552. 

 

JELEŃ ALOJZY, 
Więzień KL Auschwitz. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, dowódca kompanii przy 

zdobywaniu Bukowa nad Odrą. Już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej 

aresztowany i przesłany do KL Auschwitz – tam zginął. Brak bliższych 

informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 273; W 

zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 
 

JESIONEK BERNARD,  
Więzień KL Auschwitz nr 6823. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 26.10.1883 r. w Łagiewnikach, syn Marcina i Matyldy z d. Szczurek, 

mieszkaniec Dębieńska pow. rybnicki. Pracownik PKP w Dębieńsku Wielkim. 

Współorganizator POW Górnego Śląska na terenie Dębieńska, były powstaniec 

– uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego, działacz plebiscytowy. 

Przed wybuchem wojny w 1939 r. uchodził na wschód. Po powrocie z 

przedwojennej ewakuacji, 1.01.1940 r. został aresztowany i przekazany do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 5.12.1940 r. jako więzień 

nr obozowy 6823. Zginął 17.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

36366/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:00, 

określenie przyczyny zgonu to „Bronchopneumonia” (zapalenie płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 57; APMA-B „Księga zgonów”, t. 25, s. 364, nr id. 34476.  

 

JOB JAN,  
Więzień gestapo w Bielsku, KL Auschwitz nr E-175, nr 20136. 
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Urodzony 19.12.1908 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Po 

aresztowaniu w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej więziony w 

Bielsku, skąd w transporcie z innymi więźniami wychowawczymi przekazany 

został do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 21.08.1941 r. w obozowej 

ewidencji jako więzień (wychowawczy) nr E-175, a następnie otrzymał numer 

20136. Brak dokładniejszych danych o losach tego więźnia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 734. 

 

JOCHEMCZYK ALOJZY, 
Więzień oflagów. 

Mieszkaniec Żor w pow. rybnickim. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 

r. jako podporucznik. Dostał się do niewoli niemieckiej i do końca okupacji 

przebywał jako jeniec w Oflagu XI B Braunschweig (Brunszwik) i Oflagu II C 

Woldenberg w Dobiegniewie. Po wyzwoleniu w 1945 r. powrócił do Żor. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

JOCHEMSKA AUGUSTYNA,  
Więżniarka - brak informacji dot. nazwy więzienia. 

Mieszkanka Żor w pow. rybnickim. Aresztowana w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i osadzona w więzieniu, skąd po kilku miesiącach 

zwolniona została do domu. Brak innych informacji o tej więźniarce. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

JONDA WINCENTY,  
Więzień KL Auschwitz nr 160835, KL Mauthausen. 

Urodzony 15.04.1902 r. w Gliwicach, syn Jana i Pauliny z d. 

Botor, mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, 

były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W 

latach międzywojennych pracownik PKP w Rybniku. W 

okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – w 

Polskiej Organizacji Powstańczej, a po jej dekonspiracji w 

ZWZ/AK.  

Został aresztowany 24.06.1943 r. i przekazany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany był jako więzień nr 160835. Z KL Auschwitz przeniesiony do 

KL Mauthausen, tam zginął 20.03.1945 r. Listy pisane z KL Auschwitz – 

wykazują w jakim terminie, na jakim bloku przebywał: od 07.11.1943 do 

02.01.1944 r. na bloku 2a, od 06.02.1944 do 23.04.1944 r. na bloku 6a, od 
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11.05.1944 do 26.06.1944 r. na bloku 12, i od 10.09.1944 do 26.11.1944 r. na 

bloku 7a. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 69; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do 

Związku Kombatantów RP, s. 37; Materiały archiwalne J. Delowicza. 

 

JONDERKO JAN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 26.06.1898 r. w Rybniku-Paruszowcu, syn Emanuela i Marii z d. 

Zaik, mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, 

przekazany został do KL Auschwitz i tam zginął 8.10.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 30139/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:20, określenie przyczyny zgonu to „Herzschlag” 

(zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1132; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 125, nr id. 60534. 

 

JURASZCZYK PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 7.11.1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Mateusza i Klary z d. 

Fröhlich, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. Witolda 

Regera w Gotartowicach. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, 

zaangażowany w działalność organizacji konspiracyjnej Polska Tajna 

Organizacja Powstańcza (PTOP). W związku z dekonspiracją tej organizacji 

został aresztowany przez gestapo 13.06.1942 r. i przekazany do KL Auschwitz 

gdzie zginął 2.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33996/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:15, określenie 

przyczyny zgonu to „beiderseitige Pneumonia” (obustronne zapalenie płuc). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 72; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 1132; Rybnik. Zarys 
dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 242; A. Mrowiec, 

Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych 
powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 968, nr id. 

32161. 

 

JURECKI RYSZARD, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Buchenwald. 

Urodzony 1.04.1886 r., mieszkaniec Leszczyn pow. rybnicki. Górnik. Były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, członek POW Górnego Śląska 

oraz Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Leszczynach. W sierpniu 1939 r. 

wstąpił do Ochotniczych Oddziałów Powstańczych i bronił granicy w rejonie: 

Wilcza – Knurów – Krywałd – Szczygłowice. Aresztowany 14.09.1939 r., 

więziony był w więzieniu w Rybniku, a następnie odesłany do KL Buchenwald. 

Zginął w tym obozie 27.06.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

JURECZEK FRANCISZEK,  
Więzień KL Buchenwald. 
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Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 

11.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

JURECZKO WILHELM, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Mauthausen. 

Urodzony 28.09.1889 r., funkcjonariusz policji w Czerwionce pow. rybnicki. 

Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań 

śląskich, dowódca kompanii rydułtowskiej w trzecim powstaniu śląskim. Z 

kampani wrześniowej powrócił w listopadzie 1939 r. i ukrywał się przed 

niemiecką policją. Niestety, w wyniku donosu został aresztowany 2.01.1940 r. i 

więziony w więzieniu w Rybniku, a następnie przekazany do KL Mauthausen 

gdzie zginął 4.12.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

JUSZKIEWICZ KAROL,  
Zginął w Katyniu. 

Urodzony 5.09.1903 r. w Wieliczce, syn Karola i Anieli z d. 

Szypuła. Od 1928 r. był nauczycielem w Kleszczowie 

(obecnie dzielnica Żor). Zmobilizowany, uczestniczył w 

kampanii wrześniowej 1939 r. jako ppor. Rezerwy WP. 

Dostawszy się na wschodzie do sowieckiej niewoli, zginął 

04/05.1940 r. - zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w 

Katyniu.  

Postscriptum. W 1943 r. podczas ekshumacji grobów Katynia, jego zwłoki 

zostały zidentyfikowane i oznaczone nr ewidencyjnym 416. Posiadał przy sobie 

dowód osobisty, naramiennik bez odznak. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 30; Lista Katyńska jeńców 
obozów Kozielsk Ostaszków Starobielsk, w oprac. A. Moszyński, Londyn 1982 r., 81; (Z SUPLEMENTU). 

 

KACZMARSKI CZESŁAW,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 30.06.1901 r., mieszkaniec Gierałtowic k/Knurowa pow. rybnicki, 

pracownik koksowni „Knurów”. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, 

przedwojenny działacz komunistyczny i współorganizator strajku okupacyjnego 

kop. „Knurów” w 1937 r. Aresztowany 1.09.1939 r. przez donos i przekazany do 

KL Buchenwald gdzie zginął 8.01.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

KACZOR FRANCISZEK,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 19.08.1906 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, nauczyciel. 

Uchodźca z ziemi opolskiej, członek zarządu Związku Obrony Kresów 

Zachodnich. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 
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11.04.1940 r. i przekazany do KL Dachau. Po kilku miesiącach tj. 12.11.1940 r. 

został zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

KACZOR PAWEŁ, 
Więzień gestapo w Rybniku, w Mysłowicach. 

Urodzony 28.06.1896 r. w Moszczenicy k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Brał 

udział w trzecim powstaniu śląskim jako dowódca plutonu. Był długoletnim 

prezesem Związku Powstańców Śląskich w Moszczenicy. Prowadził w tej 

miejscowości gospodę i często odbywały się w niej narodowe dyskusje. Gdy 

miała nastąpić okupacja hitlerowska, uchodził na wschód, ale już w 

październiku 1939 r. wrócił do domu. Następnego dnia, gdy poszedł się 

zameldować na policji, został aresztowany i przesłuchiwano go ze względu na 

działalność patriotyczną w powstaniu i podczas plebiscytu oraz funkcję prezesa 

Związku Powstańców, którą pełnił do wybuchu drugiej wojny światowej. Z 

więzienia w Rybniku w którym był kilka dni przetrzymywany, został wysłany 

do więzienia śledczego w Mysłowicach gdzie poddawany torturom zmarł. Jego 

ciało wydane zostało rodzinie w zaplombowanej trumnie – został pochowany na 

cmentarzu w Jastrzębiu Górnym. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 4.  
 

KAISER JAN,  
Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany w czerwcu 1940 r. i 

przekazany do KL Mauthausen. Brak bliższych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KAISER JAN,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen nr 5206. 

Urodzony 3.01.1915 r., syn Pawła, zamieszkały w Leszczynach pow. rybnicki. 

Aresztowany 5.05.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau. Po jakimś czasie 

przeniesiony do KL Mauthausen, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 5206. Odzyskał wolność 4.02.1943 r. – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

KAJETANOWICZ KAJETAN,  
Więzień w Sosnowcu, KL Auschwitz nr 1230. 

Urodzony 2.08.1886 r. w Rydułtowach pow. rybnicki. W okresie okupacji 

hitlerowskiej mieszkał w Ochabach pow. cieszyński. Po aresztowaniu, wpierw 

przewieziony został do więzienia policyjnego w Sosnowcu, a stamtąd do KL 

Auschwitz, gdzie zarejestrowany był 26.06.1940 r. w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 1230. Zwolniony z obozu 3.07.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 34; APMA-B Karta personalna (Häftlings-Personal-Karte, tom 5, s. 25-26, sygn. D-Aul-3a/693-

1019, nr inw. 174144).  
 

KALLUS ZOFIA z d. ŚLEZIN,  
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Więźniarka KL Majdanek. 

Urodzona 8.05.1938 r. w Łukowej woj. lubelskie, córka Jana, 

zamieszkała w Jastrzębiu. Jako pięcioletnie dziecko, podczas 

pacyfikacji Zamojszczyzny w lipcu 1943 r. 

przetransportowana do KL Majdanek. Po dwóch miesiącach 

pobytu w tym obozie wywieziona do Niemiec do niemieckiej 

rodziny. Po zakończeniu okupacji niemieckiej w Polsce, w 

październiku 1945 r. wróciła do kraju, ukończyła szkołę 

podstawową, a następnie Szkołę Laborantów Chemicznych. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

KAŁKA JERZY, pseud. „Poraj-Olszyna z Folwarków”,  
Więzień gestapo w Rybniku, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 172460, KL Auschwitz 

III-Monowitz, KL Mauthausen.  

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 25.03.1913 r. w Borku Strzelińskim woj. wrocławskie. W okolice 

Rybnika sprowadził się z rodzicami pod koniec lat dwudziestych. Porucznik, 

komendant Tajnej Organizacji Narodowej (TON), której działaniem były objęte 

głównie Żory i najbliższe okolice. Pod jego dowództwem, członkowie TON 

dokonali napadu na stację kolejową w Żorach, gdzie skonfiskowali sporą ilość 

dokumentów dotyczących polskich kolejarzy oraz przeprowadzili akcję 

opróżnienia wagonów z amunicją w Gotartowicach. TON została 

zdekonspirowana w 1942 r., a jej komendant aresztowany 6.07.1943 r. i z 

gestapo w Rybniku przekazany do więzienia śledczego (Ersatzpolizeigefängnis) 

w Mysłowicach. Po przesłuchaniach, przekazano go do KL Auschwitz gdzie 

18.01.1944 r. zarejestrowany był jako więzień nr 172460. Latem 1944 r. 

przeniesiony został do KL Auschwitz III-Monowitz – do podobozu Laurahütte 

(przy hucie „Laura”) w Siemianowicach Śląskich i przebywał tam do 

23.01.1945 r. tj. do ewakuacji więźniów. Przetransportowany do KL 

Mauthausen, po jakimś czasie został wyzwolony przez wojska alianckie 

5.05.1945 r. Po powrocie do domu w Żorach, wrócił do ulubionego zawodu – 

leśnictwa. Zmarł 22.12.1987 r. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 27; 
Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 269, 276, 303; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 450; APMA-B Relacja z 

dn. 14.06.1963 r. (zespół Oświadczenia, tom 40, s. 80-99, sygn. Ośw./Kałka/839, nr inw. 107164) oraz Ankieta 
z dn. 16.03.1963 r. (sygn. Mat./4084, nr inw. 46708); Zbiory J. Delowicza. 

 

KAŁUŻA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 
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Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany 17.10.1940 r. i przekazany do KL 

Auschwitz. Zginął w tym obozie 4.06.1941 r. Brak innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

KAŁUŻA HELENA,  
Więźniarka w Tarnowskich Górach, KL Auschwitz nr 7593. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 30.10.1922 r. w Wodzisławiu Śl. W okresie okupacji przebywała w 

Tarnowskich Górach i tam została aresztowana 16.10.1941 r. za przynależność 

do organizacji konspiracyjnej. Wpierw przetrzymywana była w Tarnowskich 

Górach, a następnie przetransportowana do KL Auschwitz i zarejestrowana 

5.06.1942 r. w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 7593. Zwolniona została 

z obozu 18.01.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 66, 488; APMA-B Ankieta z dn. 10.08.1970 r. (sygn. Mat./8247, nr inw. 156843). 
 

KAŁUŻA JACEK, 
Więzień KL Dachau. 

Były uczeń Gimnazjum im. K. Miarki w Żorach. Już od pierwszych dni okupacji 

hitlerowskiej, zaangażował się w działalność ruchu oporu. Za tę działalność 

2.05.1940 r. był aresztowany i przekazany do KL Dachau. Został zwolniony z 

obozu 25.03.1941 r. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999 r., s. 87. 
 

KAŁUŻA WIKTOR, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 26.11.1895 r., mieszkaniec miejscowości Dębieńsko Wielkie pow. 

rybnicki. Górnik kop. „Dębieńsko”. Organizator POW Górnego Śląska w 

miejscu swojego zamieszkania, były powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego 

powstania śląskiego. W przededniu wybuchu wojny, uczestnik walk z 

Freikorpusem na granicy w pobliżu Wilczy. Aresztowany 2.09.1939 r. i 

przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął 24.04.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

KAMIEŃSKI WŁADYSŁAW,  
Więzień KL Mauthausen.  

Urodzony 19.05.1908 r., mieszkaniec Zebrzydowic k/Rybnika. Aresztowany 

17.07.1940 r. został przekazany do KL Mauthausen, gdzie zginął 18.11.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
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KANIA DOMINIK,  
Więzień gestapo w Rybniku, w KL Gross-Rosen. 

Urodzony 5.07.1899 r. w Ruptawie k/Jastrzębia Zdroju, mieszkaniec Jastrzębia 

pow. rybnicki. Pracował jako górnik w kop. „Emma” w Radlinie. Wcielony do 

niemieckiego wojska, pod koniec pierwszej wojny światowej brał udział w 

walkach na froncie zachodnim. Był uczestnikiem wszystkich trzech powstań 

śląskich. W trzecim powstaniu walczył w kampanii ruptawskiej pod 

dowództwem Franciszka Czyża – dowódcy 12 kompanii 13 pp. żorskiego. 

Ożenił się w 1922 r. W czasie kryzysu gospodarczego i bezrobocia, prowadził 

cztero hektarowe gospodarstwo rolne, działając jednocześnie w organizacjach 

społecznych jak Polski Związek Zachodni i Związek Powstańców Śląskich w 

Jastrzębiu. Podczas okupacji hitlerowskiej nadal utrzymywał swoją rodzinę z 

pracy we własnym gospodarstwie rolnym. W 1941 r. zaangażował się w 

działalność ruchu oporu - organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Udzielał 

schronienia w swoim domu członkom tej organizacji, a w stodole – w sąsieku, 

zbudował schron na ponad dziesięć osób. W schronie tym często przebywał 

inspektor okręgowy ZWZ/AK Władysław Kuboszek. Na podstawie donosu, 

27.06.1944 r. został aresztowany i wywieziony do więzienia w Rybniku, a 

stamtąd przekazany do KL Gross-Rosen. Nie wrócił z obozu – prawdopodobnie 

zginął w ostatnich dniach, przed wyzwoleniem obozu. 

Postscriptum. Siostry Dominika Kani – Żdziebło Anna i Katarzyna, zostały 

przez gestapowców zastrzelone na żydowskim cmentarzu w Cieszynie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Elżbiety Kania), skor. 5; (Z SUPLEMENTU). 

 

KANIA JÓZEF, ks., pseud. „Ojciec Michał”, „Michał Krauze”,  
Więzień KL Auschwitz nr E-7348. 

Urodzony 31.03.1913 r. w Katowicach. Był kapelanem 

Inspektoratu Rybnickiego ZWZ/AK od lutego 1943 r. Za 

działalność konspiracyjną aresztowany 9.02.1944 r. i 

osadzony w KL Auschwitz, zarejestrowany jako więzień 

wychowawczy nr E-7348. Wg wystawionego przez władze 

obozowe skróconego aktu zgonu z dnia 6.07.1944 r., zmarł w 

KL Auschwitz 12.06.1944 r., w rzeczywistości został skazany 

na śmierć i rozstrzelany. 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 

1986 r., s. 245; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 45, 51, 52, 58, 59, 136; I. 
Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 709. 

 

KANIA WINCENTY,  
Więzień w Sosnowcu, KL Dachau nr 3449, KL Mauthausen. 

Urodzony 13.09.1886 r. w Zebrzydowicach k/Rybnika, syn 

Jana i Marianny z d. Kuczera, zamieszkały w Rybniku. 

Aresztowany i wpierw przewieziony do więzienia w 

Sosnowcu, skąd w drugim transporcie inteligencji polskiej 

liczącym 761 więźniów, przewieziony został w transporcie 

zbiorowym do KL Dachau, 14.04.1940 r. zarejestrowany w 
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obozowej ewidencji jako więzień politycznym 

(Schutzhaflling) nr 3449.  

Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen, w którym zmarł dnia 

14.09.1941 r. Akt zgonu nr 608/41 został sporządzony w tamtejszym urzędzie 

stanu cywilnego. 
Bibliografia: Zaświadczenie IPN AR/443/3244/99 z dn. 9.09.1999 r., informacja rodziny – Janusza Cyrana; 

informacja współwięźnia Jana Klimy; (Z SUPLEMENTU). 
 

KANIEWSKI WITOLD, 
Więzień KL Auschwitz nr 108649, KL Mauthausen, KL Dachau. 

Urodzony 3.07.1901 r., mieszkaniec Rybnika, budowniczy, działacz społeczny 

zajmujący się sportem rybnickim. W latach międzywojennych i powojennych 

był nieprzerwanie członkiem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej, żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Przez zdradę, aresztowany 12.02.1943 r. i przekazany 

do KL Auschwitz. W czasie śledztwa przebywał w bloku 2a, a po śledztwie 

przekazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 16.03.1943 r. jako więzień nr 

108649. W styczniu 1945 r. uczestniczył w „marszu śmierci” z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami (węglarkami) 

wywieziony do KL Mauthausen. Z tego obozu, został przeniesiony 14.03.1945 r. 

do KL Dachau gdzie doczekał się wyswobodzenia. Po powrocie do rodzinnego 

Rybnika, był dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-

Budowlanego w Rybniku. Zmarł 6.12.1972 r.  
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 

1986 r., s. 244; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 74; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 299; Relacja Józefa 
Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

KAPŁANEK ALFONS, 
Więzień KL Auschwitz nr 69199.  

Urodzony 25.02.1914 r. w Knurowie pow. rybnicki, mieszkaniec Knurowa. Po 

aresztowaniu, przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 

21.10.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 69199. Zwolniony z obozu 

18.12.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 217. 

 

KARAS FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 7526. 
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Urodzony 28.07.1900 r. w Dzimierzu k/Rydułtów pow. rybnicki, syn Karola i 

Karoliny z d. Nowak, zamieszkały w Dzimierzu. Po aresztowaniu przekazany do 

KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 18.12.1940 r. jako więzień nr 7526. 

Zginął 2.08.1941 r., według wystawionego aktu zgonu nr 888/1941 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:10, określenie 

przyczyny zgonu to „Versagen des Herzens und Kreislaufes“ (uszkodzenie serca 

i układu krążenia). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 886, nr id. 68252. 

 

KARKOSZKA FRANCISZEK,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 158268. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 22.03.1880 r. w Jastrzębiu pow. rybnicki. Aresztowany w 

miejscowości Szeroka 7.08.1943 r. pod zarzutem działalności w organizacji 

konspiracyjnej. Do KL Auschwitz przetransportowany prawdopodobnie z 

więzienia śledczego w Mysłowicach i zarejestrowany w obozowej ewidencji 

21.10.1943 r. jako więzień nr 158268. Zginął w tym obozie – brak daty zgonu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 417; APMA-B  Ankieta z dn. 21.12.1990 r. (sygn. Mat./16438, nr inw. 171690). 

 

KARNOWKA JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 15756.  

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 27.11.1903 r. w Bluszczowie k/Wodzisławia Śl., syn Antoniego i 

Antoniny z d. Ritzmann, mieszkaniec Ochojca pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przekazany do KL Auschwitz i zarejestrowany 23.05.1941 r. w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 15756. Zginął 12.08.1941 r., według wystawionego 

aktu zgonu nr 420/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 7:20, określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Körperschwäche” 

(nieżyt/katar jelit przy wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 418, nr id. 67784. 

 

KARWAT JAN, 
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Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 64271, KL Noengamme. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 23.11.1901 r. w Krzyżanowicach pow. raciborski, mieszkaniec 

Wodzisławia Śl. Z zawodu kolejarz, pracował wpierw jako kupiec, a z końcem 

pierwszej wojny światowej pracował w kopalni „Anna” w Pszowie. Tam 

przyłączył się do ruchu wyzwolenia spod władzy niemieckiej Górnego Śląska. 

Był członkiem POW Górnego Śląska i brał udział w drugim i trzecim powstaniu 

śląskim w 4 pp. raciborskim. W 1922 r. poszedł do pracy na kolei w 

Wodzisławiu Śl. i pracował tam do 1937 r. Przed wybuchem drugiej wojny 

światowej, jako kierownik pociągu prowadził transport wojska polskiego z 

Wilna pod Grajewo (dawne Prusy Wschodnie), a ponieważ pociąg został 

zbombardowany, wracał pieszo i zawędrował aż do Warszawy, gdzie znowu 

podjął pracę na kolei i był kierownikiem pociągów. Podczas jednego z 

przejazdów został aresztowany, udało mu się jednak zbiec z aresztu, musiał więc 

przenieść się do Guberni, gdzie pod przybranym nazwiskiem jako Stefan 

Karłowski zaangażował się w działalność konspiracyjną. Przebywając w 

mieszkaniu dowódcy AK majora Połecia u którego niespodziewanie zjawiło się 

gestapo, został aresztowany po raz drugi. Dostał się na Montelupich w 

Krakowie, gdzie był więziony od 5.04.1942 do 18.09.1942 r. Następnie został 

przekazany do KL Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień nr 64271. 

Przebywał w tym obozie od 20.09.1943 do 10.03.1943 r., a następnie 

przekazano do do KL Noengamme k.Hamburga, gdzie był więźniem od 

12.03.1943 do 3.05.1945 r. Doczekał się wyzwolenia 8.05.1945 r. i wrócił do 

Wodzisławia 25.11.1945 r. Do przejścia na emeryturę w 1961 r. pracował na 

kolei. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 212; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Jana Karwata), skor. 6.  

 

KARWOT ANNA,  
Więźniarka KL Auschwitz.  

Urodzona 13.07.1896 r. w Wielopolu k/Rybnika, córka Antoniego i Karoliny z 

d. Prawiczek, mieszkanka Wielopola. Po aresztowaniu przekazana do KL 

Auschwitz gdzie zginęła 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

29326/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:15, 

określenie przyczyny zgonu to „allgemeine Körperschwäche” (ogólne 

wyczerpanie organizmu). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 788, nr id. 27614. 

 

KARWOT JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 23603. 
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Urodzony 15.10.1912 r. w Knurowie pow. rybnicki, syn Edmunda i Anny z d. 

Kałuża. Zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Strzelcach Opolskich. 

Aresztowany w drugim roku okupacji hitlerowskiej, przetransportowany został 

do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 27.11.1941 r. 

jako więzień nr 23603. Zginął 29.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 641/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:40, 

określenie przyczyny zgonu to „septischer Darmkatarrh” (septyczny katar/nieżyt 

jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 135; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 641, nr id. 2273. 

 

KARWOT MAKSYMILIAN,  
Więzień w Katowicach, KL Auschwitz nr 127846, KL Mauthausen. 

Urodzony 17.05.1914 r. w Żorach-Folwark. Przez pierwsze dwa lata okupacji 

hitlerowskiej był zatrudniony w Gliwicach jako murarz. W 1942 r. został 

przymusowo zmobilizowany do Wehrmachtu. W czasie pobytu na urlopie został 

aresztowany i umieszczony w więzieniu w Katowicach. Stamtąd w dniu 

6.07.1943 r. został wywieziony do KL Auschwitz-Birkenau i oznaczony 

numerem 127846. Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. uczestniczył w 

tzw. „marszu śmierci” – z Oświęcimia przez Jastrzębie Zdrój do Wodzisławia 

Śl. Stamtąd był przewieziony w transporcie zbiorowym wagonami towarowymi 

do KL Mauthausen, gdzie doczekał się wyzwolenia 5.05.1945 r. Zmarł 

8.01.1973 r., i jest pochowany na cmentarzu w Żorach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KARWOWSKI ADAM,  
Więzień KL Stutthof, 

Urodzony 12.02.1919 r., syn Piotra, zamieszkały w Jastrzębiu pow. rybnicki. 

Aresztowany w lutym 1944 r. i przetransportowany do więzienia KL Stutthof, 

tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 339885. Odzyskał 

wolność – wyzwolony 5.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

KASPEREK PIOTR,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 3.09.1902 r. w powiecie Grodzisk Wielkopolski, syn Jakuba i Rozalii 

z d. Slotz, mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej i przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zginął 7.08.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 21566/1942 – potwierdzonego przez 
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lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:37, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 655; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 564, nr id. 20006; Zbiory J. Delowicza.  

 

KASPRZAK TEOFIL,  
Więzień w Żorach, gestapo w Rybniku. 

Urodzony 12.04.1902 r. w miejscowości Rzepnia pow. Kępno, syn Piotra i 

Stanisławy z d. Mamczak, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Były powstaniec – 

uczestnik powstania wielkopolskiego, wpierw jako goniec, a następnie z bronią 

w ręku – w pow. ostrzeszowskim i krotoszyńskim. W dniu 1.02.1919 r. wstąpił 

do armii Wojsk Wielkopolskich do 2 Komp. 8 pułku Strzelców Wielkopolskich 

w Pleszewie i w tejże formacji brał udział w walkach przeciw Grenschutzowi. W 

1920 r. przeniesiony do Poznania gdzie ukończył szkołę podoficerską – 

awansował do stopnia ogniomistrza. 1.02.1927 r. został zwolniony z wojska. Od 

tego czasu mieszkał w Żorach pow. rybnicki i prowadził intensywną działalność 

społeczną. Założył w 1930 r. filię Robotników Zjednoczenia Zawodowego 

Polskiego oraz w 1931 r, filię Narodowej Partii Robotniczej, której był prezesem 

do 1938 r. (w tym to roku Narodowa Partia Robotnicza przemianowała się w 

Stronnictwo Pracy). Następnie, był wiceprezesem Powiatowego i 

Wojewódzkiego Zarządu Stronnictwa Pracy. Jako żołnierz armii gen. Hallera 

założył w 1936 r. Związek Hallerczyków, którego był prezesem do wybuchu 

drugiej wojny światowej. Pod koniec sierpnia 1939 r. – spodziewając się 

wybuchu wojny, uchodził na wschód, skąd wrócił do Żor już 14.10.1939 r. 

Został aresztowany 7.11.1939 r. i więziony w więzieniu w Żorach. Po paru 

dniach zwolniony z więzienia i oddany pod dozór gestapo w Rybniku. W 1941 r. 

otrzymał nakaz pracy w Hucie „Pawła” w Żorach i był pod stałym nadzorem 

gestapo aż do zakończenia okupacji. Po wyzwoleniu był współorganizatorem 

Zarządu Miejskiego w Żorach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I.  

 

KASZUBA ANDRZEJ,  
Więzień Polenlagru w Lyskach, KL Auschwitz, KL Mauthausen. 

Urodzony 6.02.1902 r. W latach międzywojennych właściciel 

zakładu szklarskiego w Rybniku (na Placu Wolności). Od 

rozpoczęcia  okupacji hitlerowskiej żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. W jego mieszkaniu miała siedzibę 

rybnicka komenda ZWZ. Aresztowany 23.09.1942 r. został 

osadzony w obozie przejściowym dla Polaków Polenlager nr 

56 w Lyskach.  

Następnie przewieziony wraz z żoną do KL Auschwitz. Na okres śledztwa 

umieszczony w bloku 2a (w dyspozycji Wydziału II Politycznego – Politische 

Abteilung). Po okresie przesłuchań, wysłany został do KL Mauthausen gdzie 

zginął 8.07.1943 r.  
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 25; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 242, 
244, 245; Pamiętnik Stefanii Kaszubowej. 
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KASZUBA STEFANIA,  
Więźniarka Polenlagru w Lyskach, KL Auschwitz nr 38925, podobozów na terenie 

Niemiec.  

Urodzona 26.02.1909 r. w Karniowicach pow. częstochowski, 

z d. Mozgała. Działaczka organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK 

od pierwszych dni jej istnienia. Za działalność konspiracyjną 

została aresztowana 23.09.1942 r. wraz z mężem Andrzejem. 

Wpierw więziona była w obozie przejściowym Polenlager nr 

56 w Lyskach koło Rybnika. 12.02.1943 r. przewieziona do 

budynku gestapo w Rybniku, a stamtąd transportem 

zbiorowym do KL Auschwitz i na okres śledztwa 

umieszczona w bloku 2a.  

Po zakończeniu śledztwa Stefanię skierowano do KL Birkenau i zarejestrowano 

jako więźniarkę nr 38925. We wrześniu 1944 r. została wywieziona transportem 

zbiorowym w głąb Niemiec, gdzie kilkakrotnie była przenoszona do różnych 

obozów. W maju 1945 r. została wyzwolona przez wojska rosyjskie. Przedostała 

się do Francji, gdzie w 1946 r. ponownie wyszła za mąż przyjmując nazwisko 

Kaszuba-Łęgowska. Do kraju wróciła wraz z mężem w 1947 r. Zmarła 

9.10.1989 r. w Rybniku. 
Bibliografia: J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002 r., 

s. 100, 169-187, 192, 211. Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ; Pamiętnik Stefanii 

Kaszubowej – znajdujący się w archiwum domowym Józefa Łęgowskiego; 
 

KAWALEC JAN, pseud. „Siekierka”,  
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen, podobozu Ebensee. 

Urodzony 25.05.1901 r. w Żywocicach (Śląsk Zaolziański). Przed wojną 1939 

r., był pracownikiem Wydziału Oświecenia Publicznego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. Działacz lewicowy, lewicowe poglądy 

prezentował w gazecie „Górnik” i jako redaktor „Gazety Robotniczej”. Był 

także działaczem Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. W 1934 r. 

zrezygnował z członkostwa w Polskiej Partii Socjalistycznej i został 

współzałożycielem innej lewicowej organizacji pod nazwą Robotnicza Partia 

Socjalistyczna. W okresie okupacji hitlerowskiej był głównym organizatorem 

konspiracyjnego lewicowego ruchu oporu na Górnym Śląsku. Został 

sekretarzem komitetu obwodowego Polskiej Partii Robotniczej na obszar 

Górnego Śląska. Aresztowany przez Niemców 30.05.1944 r., został przekazany 

do KL Auschwitz, a następnie przetransportowany do KL Mauthausen, a 

stamtąd do podobozu w Ebensee. Zmarł na skutek wyczerpania organizmu – w 

kilka dni po wyzwoleniu obozu w 1945 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r., s. 18. 

 

KAWKA MAKSYMILIAN, 
Więzień w Brzegu. 

Urodzony 25.03.1900 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Karola i Ludwiny z d. 

Posłuszny, mieszkaniec Wielopola k/Rybnika. Po osiągnięciu pełnoletniości, 

pracował jako hutnik. W 1918 r. wstąpił do POW Górnego Śląska, uczestnik 
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trzeciego powstania śląskiego, członek Związku Powstańców Śląskich. Był 

jednym z aktywnych działaczy plebiscytowych (rozbijał wiece niemieckie przed 

akcją plebiscytową, kolportował i wywieszał plakaty i ulotki plebiscytowe). Za 

zasługi i aktywny udział w powstaniu, został odznaczony w 1926 r. Krzyżem na 

Śląskiej Wstędze Waleczności, Krzyżem Zasługi I klasy oraz Gwiazdą 

Górnośląską. Jego staraniem, utworzono w Wielopolu Związek Powstańców 

Śląskich był prezesem tego związku do drugiej wojny światowej. W dniu 

napadu wojsk hitlerowskich na Polskę, uchodził na wschód i doszedł do 

Równego. Gdy jednak wrócił w rodzinne strony, został aresztowany i 

przetrzymywany w więzieniu w Rybniku, a po osądzeniu przez Sąd Specjalny 

(Sondergericht) w Katowicach, skazany na rok ciężkiego więzienia (Zuchthaus) 

w Brzegu – „ ... za wrogie nastawienie przeciw III Rzeszy”. Po odbyciu kary, w 

pażdzierniku 1940 r. przekazany do gestapo w Rybniku, gdzie nakazano mu 

codzienne zgłaszanie się na policję (przez kilka miesięcy). W styczniu 1942 r. 

ponownie ścigany przez gestapo, zbiegł do Generalnego Gubernatorstwa i tam 

zaangażował się w działalność AK. Po wojnie powrócił do Wielopola, lecz 

szykanowany – tym razem przez Urząd Bezpieczeństwa – za przynależność do 

AK, wyjechał do Wałbrzycha i podjął pracę jako komendant straży 

przemysłowej w jednym z tamtejszych zakładów, wykonując tą funkcję do 

przejścia na emeryturę. Po wojnie odznaczony: Śląskim Krzyżem Powstańczym, 

Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

KELER ANTONI, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 11.03.1895 r. w Syryni k/Wodzisławia Śl., pracował w górnictwie. 

Były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania śląskiego. Aresztowany w 

Lubomi 15.03.1942 r. i przekazany do KL Mauthausen. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 

5.05.1945 r. przez wojska amerykańskie, powrócił do domu 25.09.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7.  

 

KELNOR KONRAD, 
Więzień w Godowie, gestapo w Rybniku, KL Dachau, KL Mauthausen. 

Urodzony 17.11.1880 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. 

Mając siedemnaście lat wyjechał do Westfalii do pracy w górnictwie. Spotkał 

tam rodaków z Górnego Śląska, tworzących dobrze zorganizowaną społeczność 

polską, pielęgnujących tradycje narodowe i polską kulturę. Zaangażował się tam 

w działalność kulturalno-oświatową. W 1903 r. przyjechał na krótko w rodzinne 

strony, ożenił się i ponownie wyjechał do Westfalii. Do Gołkowic powrócił na 

stałe wraz z rodziną w 1912 r. Brał udział w pierwszej wojnie światowej i po 

powrocie z wojny stał się jednym z aktywniejszych działaczy narodowych, był 

współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa 

Społecznego w Gołkowicach. Brał udział w trzech powstaniach śląskich. 

Podczas plebiscytu, był członkiem komisji plebiscytowej ze strony polskiej w 

Gołkowicach, członkiem Związku Powstańców Śląskich. Odznaczony między 
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innymi Śląskim Krzyżem Powstańczym. W latach kryzysu gospodarczego 1930-

1939 r. z braku pracy w górnictwie pracował na roli. Z chwilą wybuchu wojny 

uchodził na wschód. Powrócił 9.11.1939 r. i tego samego dnia został 

aresztowany. Wpierw przetrzymywano go na posterunku policji w Godowie, a 

potem przekazano na gestapo w Rybniku. Z Rybnika przetransportowany został 

do KL Dachau i następnie do KL Mauthausen gdzie zginął 6.01.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syna Jana Kelnera), skor. 4. 

 

KEMPKA ALFONS, 
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Urodzony w 1910 r. Przed wybuchem wojny w 1939 r. pracował jako górnik, 

był członkiem Związku Młodzieży Powstańczej. Już w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej aresztowany i przetransportowany do pierwszego obozu 

koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu 

wojsk hitlerowskich do Polski), a usytuowanego w lesie między Krywałdem – 

Nieborowicami – Pilchowicami. Tam zginął i został pochowany we wspólnej 

mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

KEMPY JAN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 10.10.1895 r. w miejscowości Rój k/Żor pow. rybnicki, syn Emanuela 

i Ludwiki z d. Tomecka, mieszkaniec miejscowości Rój. Po aresztowaniu w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL 

Auschwitz i tam zginął 8.01.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

113/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:30, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Phlegmone” (nieżyt/katar jelit 

przy flegmonie). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 113, nr id. 1745. 

 

KIERMASZEK JAN, 
Więzień w Brzegu, Lipsku, Bytomiu, KL Auschwitz nr 18882. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 25.05.1899 r. w miejscowości Radlin-Głożyny pow. rybnicki, syn 

Pawła i Joanny z d. Brawandzka. Z zawodu był laborantem i pracował w 

koksowni w Radlinie. Gdy rozstrzygały się losy Górnego Śląska zdecydowanie 

opowiadał się za przyłączeniem go do Polski. Był członkiem Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Śpiewaczego „Słowacki”, członkiem 

zarządu Związków Zawodowych, należał do POW Górnego Śląska. Brał 

aktywny udział w trzecim powstaniu śląskim. Odznaczony między innymi: 
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Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Zasługi. W 1928 r. został aresztowany w 

Brzegu i sądzony w Lipsku, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Polski. W 

więzieniu niemieckim przebywał dwa lata. Zamieszkały w okresie okupacji 

hitlerowskiej w Królewskiej Hucie (po wojnie miejscowość zmieniła nazwę na 

Chorzów). Za aktywność w powstaniach śląskich i plebiscycie, wpisany został 

przez Niemców już w 1939 r. do „księgi gończej” Sonderfahndungsbuch Polen 

(strona zarejestrowania 71K), a więc przewidziany przez hitlerowców do 

„likwidacji” w pierwszej kolejności. W 1939 r. uciekał przed przewidywaną 

okupacją hitlerowską – na wschód, ale zdawszy sobie sprawę z bezsensowności 

ucieczki, wrócił do Chorzowa gdzie natychmiast został aresztowany i 

przekazany do więzienia w Bytomiu, a potem do KL Auschwitz i tam 

zarejestrowany 30.07.1941 r. jako więzień nr 18882. W obozie bardzo katowany 

przez ss-manów, odbywał kary stójki w bunkrze bloku 11-go. Zginął 

18.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4455/1941 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:30, określenie 

przyczyny zgonu to „ Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 114; APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s.1445, nr id. 1587; Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację 

Waleski Skupień z d. Kiermaszek).  
 

KIERMASZEK ZOFIA z d. BRACHMAŃSKA, 
Więźniarka gestapo w Bielsku, KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona 31.07.1901 r. w Radlinie pow. rybnicki. Po pierwszej wojnie 

światowej, kontynuowała rodzinne tradycje, angażując się w pracę społeczną na 

rzecz Towarzystwa Śpiewu „Słowacki” w Biertułtowach, w Towarzystwie Polek 

oraz w teatrze amatorskim. W okresie okupacji, udzielała pomocy 

spokrewnionej z nią rodzinie Różańskich – jako łączniczka między Józefem 

Różańskim, który ukrywał się w miejscowości Strumień, a jego żoną z którą 

mieszkała w Biertułtowach w jednym budynku. Częste wyjazdy wzbudziły 

podejrzenia gestapowców, którzy w ten sposób wpadli na trop poszukiwanego 

Różańskiego. Dnia 15.12.1944 r. została aresztowana i przewieziona do 

więzienia w Bielsku, następnego dnia aresztowano Józefa Różańskiego. Gdy 

ewakuowano więźniarki z KL Auschwitz-Birkenau do Wodzisławia Śl., została 

z więzienia bielskiego dołączona do tego transportu. Z Wodzisławia Śl. 

wagonami towarowymi przetransportowana była wraz z innymi więźniarkami 

do KL Ravensbrück, a z tego obozu do KL Bergen-Belsen. Zachorowała i 

zmarła wieczorem dnia 15.04.1945 r., – nad ranem 16.04.1945 r. obóz został 

wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Katarzyny Chybickiej z d. Kiermaszek).  

 

KIJAS JAN, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 20.05.1900 r., mieszkaniec Bełku k/Orzesza pow. rybnicki, górnik 

kop. „Dębieńsko”. Były powstaniec, działacz plebiscytowy, uczestnik walk z 

Freikorpusem w 1939 r. na pograniczu: Wilcza – Szczygłowice. Aresztowany 

22.04.1940 r. i przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął 21.09.1941 r. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

KIJONKA ANTONI,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony w 1901 r. w Dziećmorowicach – Zaolzie, syn 

Antoniego i Elżbiety z d. Olsza. W wieku 15 lat rozpoczął 

pracę jako górnik, następnie robotnik w hucie w Trzyńcu. Od 

1.11.1918 r. wstąpił do POW na Śląsku Cieszyńskim. W 

okresie czeskiego najazdu, uczestniczył w walkach jako 

milicjant kompanii Milicji Polskiej Ks. Cieszyńskiego w 

Boguminie (do 28.02.1919 r.). W okresie akcji plebiscytowej, 

członek Tajnej Organizacji Wojskowej (od 1.12.1919 r. - do 

16.08.1920 r.).  

Był ochotnikiem w szeregach Baonu Ziemi Cieszyńskiej od 17.08.1920 r. - do 

25.11.1920 r. Uczestnik wojny 1920 r. - służył w wojsku polskim jako żołnierz 

4. kompanii I baonu w Bielsku, brał także udział w trzecim Powstaniu Śląskim. 

Jako uchodźca z Zaolzia kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu by osiąść na stałe 

w Radlinie. W 1938 r. wziął udział w zajęciu Zaolzia (służba wywiadowcza) w 

Grupie Rybnik - Legion Zaolzie. W okresie okupacji, pozbawiony własnego 

zakładu fryzjerskiego i skierowany do ciężkich prac fizycznych. Odmowa 

przyjęcia Volkslisty i działalność w ruchu oporu – organizacji ZWZ/AK, 

spowodowała uwięzienie 30.05.1944 r. wraz z żoną i osadzenie w rybnickim 

więzieniu. Szczęśliwym trafem uniknął wywiezienia do KL Auschwitz, gdyż 

początkiem 1945 r. rozpoczął się okres likwidacji obozu. Zmarł 2.02.1970 r. 

Posiadane odznaczenia: Medal za Obronę Śląska Cieszyńskiego (1919 r.), Medal 

Zwycięstwa i Wolności (1945 r.), oraz Śląski Krzyż Powstańczy (1947 r.).  
Bibliografia: Informacja syna T. Kijonki; (Z SUPLEMENTU). 

 

KIJONKA RÓŻA z d. KOJZAR,  
Więźniarka gestapo w Rybniku. 

Urodzona 20.01.1913 r. w Rowniu pow. rybnicki, córka 

Józefa i Matyldy z d. Sobik. W okresie okupacji hitlerowskiej, 

nie zgodziła się na przyjęcie Volkslisty, nadto, zaangażowana 

była w działalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowana wraz z mężem nocą 30.05.1944 r. i 

przetrzymana w areszcie gestapo w Rybniku do 31.12.1944 r., 

gdzie poddana była licznym brutalnym przesłuchaniom. Do 

uwięzienia w KL Auschwitz nie doszło, gdyż w pierwszych 

dniach 1945 r. nastąpiła likwidacja tego obozu. 

Odzyskała wolność - wyzwolona przez Armię Czerwoną. Zmarła 9.03.2003 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; Informacja syna T. Kijonki; (Z SUPLEMENTU). 
 

KIMEL ZOFIA, 
Więźniarka więzienia w Katowicach. 
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Mieszkanka Jastrzębia pow. rybnicki. W pierwszych latach okupacji 

hitlerowskiej aresztowana i przekazana do więzienia w Katowicach gdzie została 

zgilotynowana. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KIN FRANCISZEK,  
Więzień gestapo w Rybniku, w KL Gross-Rosen. 

Urodzony w 1909 r. w Skrzyszowie k/Wodzisławia Śl. Był górnikiem i w 

okresie międzywojennym pracował w kop. „Emma”. Bardzo aktywny członek 

Centralnego Związku Górników w Polsce i przewodniczący grupy PPS. W 

okresie okupacji pracował w kop. Węgla Kamiennego w Mariańskich Górkach 

k.Witkowic na Zaolziu i tam zaangażował się w działalność ruchu oporu 

(prawdopodobnie ZWZ/AK). Aresztowany 21.08.1944 r. w Radlinie-Obszary, 

przewieziony został do więzienia w Rybniku, a po miesiącu przekazany do KL 

Gross-Rosen. Z tego obozu, ze względu na zbliżający się front, więźniów 

przetransportowano w głąb Niemiec. Nie wiadomo jakim sposobem dostał się do 

Radlina, prawdopodobnie uciekł z transportu – tam ponownie dostał się w ręce 

gestapo. W lutym lub marcu 1945 r. został skazany przez gestapo na śmierć i 

wyrok wykonano wrzucając do wnetrza nieczynnego szybu „Reden”. Po 

wyzwoleniu, na skutek dochodzeń miejskich i powiatowych władz, wydobyto z 

wnętrza szybu jego zwłoki, a ustalenia tożsamości na podstawie blizny po 

operacji „ślepej kiszki”dokonała jego żona Teresa. Zginął mając 36 lat. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o wywiad przeprowadzony przez Pawła Gleńska); Miesięcznik 
Społeczno-Kulturalny „ŚLĄSK”, Nr 1, styczeń 2002 r.  

 

KISIEL ALBIN, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 17.02.1905 r. w Przemyślu. Z zawodu nauczyciel, przez kilka lat 

przed druga wojną światową uczył w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl. Gdy wojska 

niemieckie wkraczały do Polski uciekał na wschód, ale już w październiku 1939 

r. wrócił do Jedłownika i zaangażował się w działalność organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Niestety, w maju 1940 r. będąc z kolegami w gospodzie w 

Jedłowniku uczestniczył w śpiewaniu polskich piosenek. Został więc z 

pozostałymi uczestnikami śpiewu aresztowany i przetransportowany do 

więzienia w Rybniku. Stamtąd przekazano go do KL Auschwitz, a potem do KL 

Mauthausen gdzie zginął 18.10.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Emilii Trojan i Barbary Mokrej), skor. 6. 

 

KLAMA WALENTY,  
Więzień KL Auschwitz, KL Dachau. 

Urodzony w 1879 r. syn rolnika spod Lublińca. Zatrudniony jako robotnik w 

Królewskiej Hucie (wg powojennej nazwy w Chorzowie) gdzie zetknął się z 

ruchem robotniczym i w 1906 r. wstąpił do Zjednoczenia Zawodowego 

Polskiego – Oddział Metalowców. W okresie powstań śląskich i plebiscytu brał 

czynny udział w akcjach za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Od 1921 

do 1939 r. działał w związkach broniących robotników (sekretarz obwodu) w 

Rybniku. Po rozpoczęciu okupacji hitlerowskiej – 2.09.1939 r. został 
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aresztowany jako „ ... niebezpieczny dla sprawy niemieckiej” – wpisany przed 

wybuchem wojny do „księgi gończej” Sonderfahndungsbuch Polen. Przekazany 

został do KL Auschwitz a następnie przesłany do KL Dachau gdzie zmarł 

24.07.1942 r. na zawał serca – jak powiadomiły rodzinę władze obozowe.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 297; 

Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

KLEJNOT ALOJZY, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 172461, KL Neuengamme nr 29293. 

 

 

 
 
 

 

 
 

Urodzony 15.08.1907 r. w Katowicach, syn Jana i Franciszki z d. Goraus, 

mieszkaniec Krzyżowic k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Od 1920 r. był 

członkiem POW Górnego Śląska, należał do Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. W pierwszym powstaniu śląskim, i podczas akcji plebiscytowej był 

kurierem. Brał także udział w trzecim powstaniu śląskim. Do 1930 r. pracował 

jako rolnik. Od 15.03.1930 do 20.11.1931 r. służył w 43 pp. w Dubnie, a 

następnie w 5 pp. w Przemyślu. Od 1933 do 1939 r. był sekretarzem Związku 

Powstańców Śląskich – Grupa Krzyżowice. W grudniu 1939 r. zaangażował się 

w działalność konspiracyjną w organizacji ZWZ. Został aresztowany 7.08.1943 

r. i wywieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie 

przekazany do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 18.01.1944 r. jako więzień 

nr 172461. Z tego obozu był przekazany do KL Neuengamme i zarejestrowany 

jako więzień nr 29293. Wyzwolony został 4 maja 1945 roku. Odznaczony 

Złotym Krzyżem Zasługi. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 450; Zbiory J. Delowicza, segr. I. 

 

KLIMA JAN, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 26.06.1912 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl. Zdał maturę w 

rybnickim gimnazjum w 1933 r. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. i 

dostał się do niemieckiej niewoli. Gdy wrócił z niewoli do domu, został 

aresztowany i przekazany do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po powrocie do domu, był 

naczelnikiem Gminy Kokoszyce, następnie pracował w Hurtowni „Społem” w 

Rybniku, w 1949 r. został prezesem Powszechnej Spółdzielni Spożywców 

„Społem” w Rybniku, równocześnie był członkiem rady wojewódzkiej i 

krajowej ZSS „Społem”. Zmarł 25.08.1979 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 77. 
 

KLIMEK PIOTR ks., 
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Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 12.11.1881 r. w Węgrach k/Opola, syn Ignacego i Marii z d. Kowol, 

mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Absolwent Gimnazjum św. Macieja we 

Wrocławiu (1902), później student Wydziału Teologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego (1902-1905). Członek Związku Młodzieży Polskiej „ZET”, 

sekretarz, a następnie prezes Koła Polskiego w konwikcie biskupim. Od 1901 r. 

jeden z pierwszych członków Grupy Narodowej. W 1905 r. przyjął święcenia 

kapłańskie, po których podjął pracę duszpasterską w Wielkim Kotorzu, od 1906 

r. – w kościele św. Sebastiana w Berlinie. W 1911 r. został administratorem 

nowej parafii w Kolingsburgu w dekanacie Frankfurt nad Odrą, gdzie 

wybudował kościół i dom parafialny. W 1916 r. odbył kurs pedagogiczny w 

Białej Prudnickiej, od 1919 r. był proboszczem w Sulechowie. Zgłosił się do 

pracy plebiscytowej, nie uzyskał jednak na tego typu działalność urlopu. W 1923 

r. został przeniesiony do pracy na Górnym Śląsku. W latach 1923 i 1924 

pracował jako katecheta w gimnazjum męskim w Pszczynie; od 1.07.1924 r. 

objął probostwo w Żorach. Był członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich 

i utrzymywał żywe więzi ze Śląskiem Opolskim. W 1933 r. został dziekanem 

żorskim. W okresie okupacji hitlerowskiej, był namawiany przez władze 

okupacyjne do podpisania „deklaracji lojalności” i wykluczenia języka 

polskiego przy odprawianych nabożeństwach kościelnych. Nie uległ jednak ani 

namowom ani szantażom. Aresztowany 24.04.1940 r. i przekazany z gestapo w 

Rybniku do KL Dachau. Petycje do władz niemieckich dotyczące jego 

zwolnienia, wysłane przez konferencję biskupów w Fuldzie oraz kurię 

katowicką, zakończyły się przeniesieniem ks. Klimka do cięższego obozu – KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł 31.10.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KLIMEK WINCENTY,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 1271. 

Urodzony 5.01.1922 r. w miejscowości Zawada k/Wodzisławia Śl. Harcerz IV 

Drużyny Harcerzy im. Henryka Sienkiewicza przy Gimnazjum 

Ogólnokształcącym w Rybniku. Od początku okupacji hitlerowskiej był 

członkiem Szarych Szeregów i Polskiej Organizacji Powstańczej. Aresztowany 

przez gestapo za ukrywanie książek z rybnickiego gimnazjum, wpierw więziony 

był w rybnickim więzieniu, następnie 27.06.1940 r. został przekazany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 1271. Zginął w tym obozie 1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 36; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 78; Rybnik. Zarys dziejów 
miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 239; Księga 

Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 24; I. Libura, Z dziejów 
domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 377; APMA-B Ankieta z dn. 24.02.1958 r. 

(gn. Mat./788, nr inw. 43392). 

 

KLIMERA WOJCIECH,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 6.04.1886 r., mieszkaniec Ornontowic, właściciel restauracji w tej 

miejscowości. Były powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania 



 160 

śląskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej, walczył w okolicach: Wyry – 

Mikołów – Gostyń. Aresztowany 16.10.1939 r. i przekazany do KL Buchenwald 

gdzie zginął 26.02.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KLISTAŁA FELIKS,  
Zamordowany na robotach przymusowych. 

Urodzony 1.05.1924 r. w Rybniku, syn Franciszka i Anny z d. 

Bomba, zamieszkały w Rybniku. W okresie okupacji wysłany 

przez Arbeitsamt do pracy przymusowej u niemieckiego 

gospodarza (bauera) w Dolnej Lutyni – teren Czech. Tam 

przepracował przez cały okres okupacji hitlerowskiej. Poprzez 

zamiłowanie od najmłodszych lat do rolnictwa, zyskał u 

owego bauera uznanie za „fachowość” i sumienność przy 

wykonywanych obowiązkach.  

Wyznaczony przez gospodarza na zarządzającego pracującymi w gospodarstwie 

jeńcami rosyjskimi i ukraińskimi, a zarazem mając możliwości łatwiejszego 

dostępu do stołówki pracodawcy, dostarczał potajemnie pożywienie dla jeńców - 

„wykradane” ze stołówki. Niestety, w przeddzień wyjazdu do domu (już po 

wyzwoleniu przez Armię Czerwoną), został przez Ukraińców (którym pomagał) 

wyprowadzony poza zabudowania gospodarcze i tam zastrzelony 2.05.1945 r. 
Bibliografia: Informacje rodzinne autora; (Z SUPLEMENTU). 

 

KLISTAŁA JAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 111912. 

Urodzony 9.06.1911 r. w Sośnicy w powiecie zabrzańskim, 

syn Franciszka i Anny z d. Bomba, mieszkaniec Rybnika. Po 

ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w 

Państwowym Gimnazjum w Rybniku, lecz ze względu na 

trudną sytuację materialną rodziców musiał przerwać naukę i 

podjąć pracę zarobkową. 1.10.1925 r. rozpoczął pracę w 

Parowozowni Głównej w Rybniku, kontynuując równocześnie 

naukę w szkole zawodowej.  

Od 2.10.1928 r. do dnia wybuchu wojny zatrudniony był w PKP jako ślusarz. W 

1932 r. (od 29.10. do 4.11.) brał udział w przeszkoleniu wojskowym jako 

szeregowiec niezawodowy. 20.9.1939 r. zatrudniony był jako pomocnik palacza 

parowozu a następnie od 1.11.1942 r. do 31.03.1943 r. – pracował jako 

maszynista parowozu. W kwietniu 1940 roku wstąpił do organizacji 

konspiracyjnej ZWZ, był w składzie Komendy Podokręgu Rybnickiego ZWZ, 

za co 11.02.1943 r. został aresztowany, więziony przez gestapo w Rybniku, a 

stamtąd 13.02.1943 r. przewieziony transportem zbiorowym do KL Auschwitz i 

na okres śledztwa umieszczony w bloku 2a (blok ten był do dyspozycji 

Wydziału II Politycznego – Politische Abteilung). Po śledztwie, przekazany 

31.03.1943 r. na pobyt w obozie i zarejestrowany jako więzień nr 111912. 

Zginął w KL Auschwitz – rozstrzelany 25.06.1943 r pod „Ścianą Śmierci”. 

Według aktu zgonu 23301/1943 zginął o godz. 15:00, zapisana przyczyna 
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zgonu: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). Pośmiertnie odznaczony 

Krzyżem Oświęcimskim 4.11.1987 r. (nr Leg. 244-87-9 KO). 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 26; I. 
Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz,  Katowice 1998 r., s. 312; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986 r., s. 

244, 245; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 78; Danuta Czech, Kalendarz 
wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992 r., s. 450; Zeszyty Oświęcimskie I, Oświęcim 1957, s. II/20; Ziemia 

rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 274 (zniekształcono nazwisko); APMA-B 

„Księga zgonów”, t. 16, s. 789, nr id. 56751; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
 

KLON ALOJZY, 
Więzień w Żorach, gestapo w Rybniku. 

Urodzony 2.11.1901 r. w Baranowicach pow. rybnicki, syn Tomasza i Agnieszki 

z d. Wymysło, mieszkaniec miejscowości Rój k/Żor pow. rybnicki. Po 

ukończeniu szkoły rozpoczął pracę jako rolnik w majątku „Baranowice” w 

Baranowicach. W tejże miejscowości należał do Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. W lutym 1919 r. wstąpił do POW Górnego Śląska. Brał udział na 

terenie Baranowic w pierwszym powstaniu śląskim, natomiast w drugim 

powstaniu na terenie Żor, a w trzecim powstaniu w 5 kompanii II Baonu 13 

pułku Żorskiego pod dowództwem Nikodema Sobika, uczestniczył w walkach 

na szlaku bojowym: Żory, Rybnik, Paruszowiec, Rudy, Bierawa, Sławęcice i 

Stare Koźle. Po powstaniu podjął pracę w kop. „Jankowice” w Boguszowicach 

k/Rybnika. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich i Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. Gdy doszło do wybuchu drugiej wojny światowej, 

wraz z innymi powstańcami walczył z bronią w ręku dochodząc aż do w okolic 

Pszczyny. Gdy jednak po rozgromieniu jego grupy przez znacznie większe siły 

wroga wrócił do Roja, został aresztowany i umieszczony w więzieniu w Żorach. 

Po paru dniach zwolniono go z więzienia ze względu na pogarszający się stan 

zdrowia, i objęto w marcu 1940 r. nadzorem policyjnym. W 1940 r. został 

przyjęty ponownie do pracy w kop. „Jankowice”, lecz uległ wypadkowi i 

przebywał w szpitalu w Rybniku. Ze szpitala został jednak zabrany przez 

gestapo i więziony przez trzy miesiące w więzieniu rybnickim. Gdy wyszedł z 

więzienia, ponownie powrócił do pracy w kop. „Jankowice”. Po wojnie w 1945 

r. został zastępcą Naczelnika Gminy Rój, a gdy Gmina ta weszła w skład Gmin 

Zbiorowych, powierzono mu funkcję sołtysa w Roju. Przez dwadzieścia lat był 

radnym Gminnej Rady Narodowej i Gromadzkiej Rady Narodowej a przez dwie 

kadencje radnym Powiatowej Rady Narodowej. Ponad to, pełnił wiele innych 

funkcji społecznych. Za zasługi dla Polski odznaczony: Śląskim Krzyżem 

Powstańczym, Brązowym Krzyżem Zasługi. Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 

 

KLUBA KONRAD,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 172462, KL Mauthausen nr 117926. 
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Urodzony 11.09.1900 r. w Książenicach k/Leszczyn pow. rybnicki. 

Aresztowany 25.06.1943 r. w Kamieniu i przetransportowany do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po przesłuchaniach, przewieziono go do KL 

Auschwitz i zarejestrowano 18.01.1944 r. w obozowej ewidencji jako więźnia nr 

172462. W styczniu 1945 r. uczestniczył w tzw. „marszu śmierci” z Oświęcimia 

do Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami towarowymi 

wywieziony był do KL Mauthausen, gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 

obozowy 117926. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i 

odzyskał wolność 5.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 450; APMA-B Ankieta z dn. 3.05.1963 r. (sygn. Mat./3387, nr inw. 46011). 

 

KŁAPCZYK JÓZEF, 
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany przez gestapo 21.05.1940 r. i 

przekazany do KL Oranienburg. Zginął w tym obozie 16.06.1941 r. Brak 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KŁAPSIA MAKSYMILIAN, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 15.07.1925 r. w Wodzisławiu Śl., mieszkaniec tego miasta. Ukończył 

polską szkołę powszechną w 1938 r., w okresie okupacji hitlerowskiej zdobył 

zawód ślusarza. Niebawem, na polecenie Arbeitsamtu, zaczął pracować 

obowiązkowo jako ślusarz i wcielony został przymusowo do wojska 

niemieckiego – służył we Francji w wojskach lotniczych (jako ślusarz). W 

marcu 1944 r. przyjechał na pierwszy dziesięciodniowy urlop. Po skończonym 

urlopie nie pojechał jednak do jednostki, wysiadł z pociągu w Radlinie i 

nawiązał (ustalony wcześniej) kontakt z członkami organizacji konspiracyjnej 

AK, prowadząc działalność partyzancką w oddziałach tejże organizacji na 

terenie Żor, Pszczyny, Bielska – by nie być rozpoznanym na swoim terenie. 

Dnia 8.06.1944 r. otrzymał rozkaz przerzutu broni z Żor w inne miejsce. 

Zadanie miał wykonać z członkiem AK – nauczycielem Franciszkiem Wojtkiem 

z Gołkowic. Niestety, już w trakcie wykonywania zadania, prawdopodobnie 

przez zdradę, policja znalazła się w miejscu akcji. Ratując się ucieczką, Wojtek, 

został zastrzelony, natomiast Maksymiliana ujęto i aresztowano. Podczas 

przesłuchań, by wymusić na nim zeznania (chodziło o miejsce dostarczenia 

broni) torturowano go. Nie mogąc uzyskać tych informacji, gestapo przekazało 

więźnia wojsku, a tam przed sądem wojskowym sądzony był za dezercję i 

skazany na śmierć. Wyrok wykonano we Wrocławiu 5.09.1944 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata Antoniego, siostry Anny Płaczek z d. Kłapsia), 

skor. 6. 

 

KŁOSOK PAWEŁ pseud. „Zygma”,  
Więzień gestapo w Rybniku, w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 22.01.1914 r., mieszkaniec Radlina-Obszary pow. 

rybnicki. Po ukończeniu czterech klas gimnazjum w Rybniku, 
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w 1931 r. wstąpił do oficerskiej szkoły zawodowej w Koninie 

i ukończył ją w 1934 r. Tego samego roku przydzielony został 

do 22 pp. w Siedlcach, pełniąc funkcję drużynowego w 

stopniu plutonowego. Brał udział w kampanii wrześniowej na 

stanowisku dowódcy plutonu ciężkich karabinów 

maszynowych pod Józefowem k/Zamościa.  

Po kapitulacji swego pułku powrócił do Siedlec, a w listopadzie 1939 r. do 

Radlina. Przez jakiś czas pracował w różnych firmach jako pracownik fizyczny i 

równocześnie zaangażował się w działalność ruchu oporu – organizował zbiórki 

pieniężne dla biednych polskich rodzin. W 1941 r. ożenił się z Heleną z d. 

Bednorz. 18.08.1944 r. został aresztowany za działalność konspiracyjną i 

przebywał jakiś czas w więzieniu w Rybniku, a następnie przekazano go do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Na początku 1945 r. przekazany został do 

więzienia w Bytomiu. Gdy w kierunku Śląska zmierzała Armia Czerwona, 

uczestniczył w ewakuacji więźniów przez Rybnik, Racibórz, Nysę do Kłodzka. 

W Kłodzku więźniowie załadowani zostali do odkrytych wagonów i wywiezieni 

do Krümme k/Zelle. W kwietniu, gdy do obozu zbliżyła się armia amerykańska, 

więźniów prowadzono na wschód. Zostali wyswobodzeni przez wojska 

radzieckie. Piechotą dotarł do Poznania, a stamtąd pociągiem do Radlina, do 

domu dotarł w czerwcu 1945 r. Ponieważ pierwsza żona zginęła w czasie 

działań wojennych, ożenił się z Gertrudą z d. Gajda. Podjął pracę w Zakładach 

Koksochemicznych w Radlinie. Zmarł 23.12.1990 r. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 26; M. 
Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 46, 64, 95, 165; Zbiory J. Delowicza (relacja 

Pawła Kłosoka), skor. 3. 

 

KŁOSOWSKI FRANCISZEK, 
Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 10.09.1902 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, pracował jako 

górnik –maszynista szybowy. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W 

okresie okupacji hitlerowskiej należał do komunistycznej komórki ruchu oporu, 

kolportował ulotki antyhitlerowskie. Aresztowany za tę działalność 30.05.1944 

r. i przekazany do KL Gross-Rosen, zginał w tym obozie 9.03.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

KŁOSOWSKI JAN, 
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika, inżynier z kopalni węgla kamiennego 

„Rymer” w Niedobczycach. Aresztowany w początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie – brak 

bliższych informacji w dokumentacji archiwalnej o losie tego więźnia.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KŁUSEK FRANCISZEK, 
Więzień w KL Oranienburg. 

Urodzony 6.01.1906 r. w Peczkowicach k/Hulczyna Republika Czechosłowacka, 

mieszkaniec Gorzyc k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Bez wyuczonego zawodu 
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– pomogał ojcu w warsztacie szewskim. We wrześniu 1940 r. został przez 

Arbeitsamt w Wodzisławiu Śl. wysłany na roboty przymusowe do 

kamieniołomów w Bawarii. Po jakimś czasie z niewyjaśnionych powodów 

został w Bawarii aresztowany i przekazany do KL Oranienburg gdzie krótko po 

tym zginął. Rodzice otrzymali w lipcu 1941 r. powiadomienie z obozu, że ich 

syn zginął „... na elektrycznym ogrodzeniu” przy próbie ucieczki z obozu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją siostrzenicy Marty Łukaszek z Gorzyc), skor. 8. 

 

KNAPCZYK JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, aresztowany 21.05.1940 r. i osadzony w obozie 

koncentracyjnym. Brak informacji o nazwie obozu w jakim przebywał i innych 

danych o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KNAPEK LEON, 
Więzień KL Auschwitz nr 119528. 

Urodzony 14.02.1918 r. w Połomi pow. rybnicki. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej, przetransportowany został do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 30.04.1943 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 119528. 

Zwolniony z obozu 26.10.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 333. 

 

KNURA IZYDOR,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Dzimierza k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych 

miesiącach okupacji hitlerowskiej, przekazany do obozu koncentracyjnego. 

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

KOCUREK STANISŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 85162. 

Urodzony 3.01.1906 r. w Mikoszowie Śląskim, mieszkaniec Chwałowic 

k/Rybnika, pracownik umysłowy. W okresie okupacji hitlerowskiej członek 

organizacji ruchu oporu. Aresztowany przez gestapo 27.12.1942 r. i skazany na 

pobyt w KL Auschwitz gdzie został zarejestrowany 30.12.1942 r. jako więzień 

nr 85162. Zwolniony z obozu 13.09.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KOCZOR PAWEŁ, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 26.06.1896 r., mieszkaniec Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

właściciel restauracji. Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, 

działacz społeczny. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej ukrywał się, 

jednak 30.09.1939 r. został aresztowany i przekazany do KL Mauthausen gdzie 

zginął 25.05.1943 r.  
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

KOCZTORZ BOLESŁAW, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47708. 

Urodzony 8.04.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszki. Harcerz, 

wywiadowca w XIII Drużynie Harcerzy im. Witolda Regera w Gotartowicach. 

W czasie okupacji hitlerowskiej, działał w ruchu oporu w szeregach Polskiej 

Tajnej Organizacji Powstańczej, był kolporterem gazety „Zew Wolności”. 

Aresztowany 13.06.1942 r. i wywieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a następnie przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został 17.07.1942 r. jako więzień nr 47708. Zginął 5.09.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 28265/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:20, określenie przyczyny zgonu to 

„Kachexie bei Darmkatarrh” (wyczerpanie przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 80; A. Mrowiec, Z dziejów 

okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 24; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów 

najdawniejszych do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 242; I. Libura, Z dziejów domowych 
powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 198; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1207, nr id. 

26593. 
 

KOCZY JÓZEF,  
Więzień KL Oranienburg. 

Urodzony 10.08.1923 r. w Radlinie Dolnym pow. rybnicki, mieszkaniec 

Radlina. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę krawiectwa. W 

wieku osiemnastu lat otrzymał nakaz z Arbeitsamtu do pracy przymusowej u 

niemieckiego gospodarza. W 1943 r. przeniesiono go do pracy w zakładzie 

porcelany. Z niewyjaśnionych powodów został aresztowany i więziony wpierw 

w Niemczech a stamtąd przetransportowany do KL Oranienburg gdzie zginął 

prawdopodobnie na przełomie 1944/45 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Wiktorii Janik), skor. 2. 

 

KODURA TEODOR,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność 11.04.1945 r. – 

wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KOHUT MICHAŁ, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 21.11.1901 r. w Podhorcach k/Złoczowa na terenie 

Galicji Wschodniej, syn Mikołaja i Franciszki z d. Bargenda. 

Był w okresie międzywojennym podoficerem zawodowym 

Wojska Polskiego. Pierwszy żołnierski przydział otrzymał 

22.12.1922 r. do 23. pułku artylerii lekkiej. Wpierw był w III 

dywizjonie (będzińskim) a potem w II (Żorskim). Od 
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1.09.1923 r. przebywał w szkole podoficerskiej, po 

ukończeniu której powrocił do II dywizjonu w Żorach, gdzie 

otrzymał awans na kaprala.  

Od 1.08.1925 r. otrzymał nominację na plutonowego, zaś 6.05.1928 r. 

powierzono mu stanowisko szefa 7 baterii w II dywizjonie. Ożenił się w 1928 r. 

z Gertrudą Marią z d. Tkocz. Od 1.06.1929 r. dostał nominacje na ogniomistrza, 

a w 1938 r. nominację na starszego ogniomistrza. Walczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. i doszedł w okolice Tomaszowa Lubelskiego. Uniknął 

jednak niewoli, a powróciwszy do okupowanych przez hitlerowców Żor, podjął 

pracę jako robotnik leśny w Baranowicach – nawiązując  równocześnie kontakt 

z byłymi uczestnikami kampanii wrześniowej rozpoczął działalność 

konspiracyjną. Organizował między innymi podziemne grupy wojskowe na 

podległym terenie, punkty kontaktowe dla łączników, miejsca odpraw, a gdy z 

tych małych zorganizowanych oddziałów powstała Żorska Kompania AK – 

został jej dowódcą. Na skutek zdrady, aresztowano go 30.12.1943 r. i 

przekazano do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po sześciomiesięcznym 

okresie przesluchiwań, 30.06.1944 r. przewieziony był do KL Auschwitz do 

bloku 11 i tego samego dnia po osądzeniu przez sąd doraźny, skazany został na 

śmierć. Wszystkich osądzonych w ten sposób ok. 47 więźniów, przewieziono do 

Birkenau gdzie wykonano wyrok na terenie krematorium nr IV w Birkenau o 

godz. 16.53 (w tym okresie zaprzestano rozstrzeliwania więźniów pod tzw. 

„Ścianą Straceń”). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 709; J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, 1999 r., s. 104-107. 

 

KOLANOWSKI STEFAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 120637, Natzweiler nr 31140. 

Urodzony 19.12.1903 r. w Skórkowicach, Syn Bolesława, 

zamieszkały w Rybniku. Aresztowany 23.03.1943 r. i 

uwięziony w KL Auschwitz, 8.05.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 120637. Następnie, 

przetransportowany do KL Natzweiler, i tam zarejestrowany 

jako więzień nr 31140. Mimo ciężkich warunków panujących 

w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 

5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 339; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 

i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

KOLAR MAKSYMILIAN,  
Więzień w KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Nauczyciel i przedwojenny działacz 

społeczny. Aresztowany został w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KOLECZKO ANTONI,  
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Więzień KL Auschwitz nr 108535, KL Buchenwald nr 118775. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 6.06.1896 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 16.03.1943 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

108535. Następnie, 22.01.1945 r. przeniesiony do KL Buchenwald, gdzie 

zarejestrowany został jako więzień nr 118775. Przeżył w obozie do jego 

wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 295. 

 

KOLEK HELENA,  
Więźniarka KL Ravensbrück nr 3708. 

Urodzona 31.05.1923 r., córka Juliana, zamieszkała w 

Rybniku. Aresztowana w maju 1940 r. i przetransportowana 

do KL Ravensbrück, tam zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 3708. Zwolniona z obozu po 

około czterech miesiącach tj. 22.08.1940 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 
 

KOLONKO ANNA, 
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Urodzona 13.06.1893 r. w miejscowości Kocierz-Żywiec, mieszkanka Lubomi 

k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, rolniczka. Brała udział w trzecim powstaniu – 

walczyła w pierwszych szeregach na równi z powstańcami, była przykładem 

dzielności i odwagi. Została aresztowana w lipcu 1940 r. w Lubomi i przekazana 

do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 

przeżyła i odzyskała wolność – wyzwolona przez wojska rosyjskie. Powróciła 

do domu w sierpniu 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7.  

 

KOLONKO AUGUSTYN, 
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany już w pierwszym dniu okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Zginął w tym obozie 18.09.1940 r. – 

w rok od dnia aresztowania. Brak innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KOLONKO HIERONIM,  
Więzień KL Auschwitz nr 108650, w Świętochłowicach, KL Mauthausen.  
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Urodzony 3.03.1909 r., mieszkaniec Rybnika. Aresztowany 12.02.1943 r. – 

podejrzany o wspomaganie działalności organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, 

przetransportowany został do KL Auschwitz gdzie przetrzymywany był w bloku 

2a. Po śledztwie przekazany 16.03.1943 r. na pobyt w obozie i zarejestrowany 

jako więzień nr 108650. Od lipca 1943 r. przebywał w podobozie Eintrachthütte 

w Świętochłowicach. Przetrwał do ostatnich dni funkcjonowania obozu – 

uczestnik „marszu śmierci”, wyzwolony w Mauthausen 5.05.1945 r. Po 

powrocie do domu, między innymi pracował jako nauczyciel zawodu na 

warsztatach szkolnych Technikum Budowy Maszyn Górniczych w Rybniku – 

był bardzo ceniony przez uczniów. Zmarł 9.04.1970 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 80; I. Pająk, Mieszkańcy 
Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 299; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu  – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 298; APMA-B Relacja z dn. 21.08.1968 r. 
(zespół Oświadczenia, tom 61, s. 105-115, sygn. Ośw./Kolonko/1323, nr inw.154262); Relacja Józefa Sobika, 

jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

KOLONKO PIOTR, 
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 19.10.1880 r. w Jemielnicy na Opolszczyźnie. Aktywny działacz 

plebiscytowy, w 1919 r. współorganizował Polską Organizację Wojskową w 

Lipinach. Były powstaniec – uczestnik pierwszego i drugiego powstania 

śląskiego. W okresie 1920-1921 r. pracował w Polskim Komisariacie 

Plebiscytowym w Rybniku. Był dowódcą plutonu w pułku rybnickim podczas 

trzeciego powstania. W 1935 r. został posłem do Sejmu Śląskiego czwartej 

kadencji. Był sekretarzem Okręgowego Związku Zawodowego Górników. Za 

przedwojenną propolską działalność, aresztowany przez Niemców już 

17.09.1939 r. i więziony w szeregu obozach koncentracyjnych. Ostatnim 

obozem w którym przebywał to KL Dachau, i tam zginął 13.02.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 18; L. Musiolik, Od Związku 
Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o 

ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s.298; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 81.  

 

KOLONKO WACŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 10203. 
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Urodzony 15.04.1911 r. w Lipinach, od 1920 r. mieszkaniec Rybnika. W latach 

międzywojennych był urzędnikiem magistratu w Rybniku. Był członkiem i 

działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Oddziału Młodzieży 

Powstańczej, PCK, Związku Obrony Kresów Zachodnich. Jako uczestnik 

kampanii wrześniowej w 1939 r., dostał się do niewoli niemieckiej w Lublinie, 

następnie został wysłany na roboty przymusowe w Niemczech. Aresztowany 

przez gestapo za przedwojenną działalność w organizacjach społecznych, 

przekazany 7.02.1941 r. do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowano go jako 

więźnia nr 10203. Został zwolniony z obozu w 1943 r. Po wyzwoleniu (po 1945 

r.) pracował na stanowisku sekretarza Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w 

Katowicach. Zmarł w 1979 r. Pochowany na rybnickim cmentarzu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 81; Rybnik. Zarys dziejów 

miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak (Rozdział VI – opracowanie Wacława 

Wieczorka), Katowice 1986 r., s. 244; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. 
Katowice 1958 r., s. 26; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 

Katowice 1998 r., s. 80; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 

298.  

 

KOŁECZKO BRONISŁAWA z d. GOSZYC,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 54307, KL Ravensbrück nr 61782, w Lipsku. 

Urodzona 28.08.1925 r. w miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki, 

córka Józefa i Wiktorii, zamieszkała w Pniówku. Aresztowana 20.06.1943 r. za 

przynależność do ruchu oporu i przetransportowana do KL Auschwitz, gdzie 

była zarejestrowana 9.08.1943 r. jako więźniarka nr 54307. Następnie, 

30.08.1944 r. przeniesiona do KL Ravensbrück i zarejestrowana jako więźniarka 

nr 61782. Po kilku tygodniach przeniesiona do Lipska, gdzie doczekała się 

wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 573; APMA-B Ankieta z dn. 7.07.1967 r. (sygn. Mat./6174, nr inw. 15131); Zbiory J. Delowicza 
(kserokopia z relacją Stanisława Goszyca), skor. 5. 

 

KOŁOCH PIOTR,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 15.11.1887 r. w miejscowości Staniszce Małe pow. Strzelce Opolskie, 

syn Piotra i Franciszki z d. Gerlich, mieszkaniec Rybnika. Członek POW 

Górnego Śląska, uczestnik trzech powstań śląskich. Naczelnik głównej 

parowozowni PKP w Rybniku. Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej, był 

członkiem ruchu oporu w POP, a następnie żołnierzem  organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany dnia 12.02.1943 r. w wyniku 

dekonspiracji ZWZ/AK w Rybniku, przekazany został do KL Auschwitz i na 

okres śledztwa osadzony w bloku 2 a. Po śledztwie, przekazany na pobyt w 

obozie, zginął 11.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 18782/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:50, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzmuskelschwäche bei Fleckfieberverdacht” 

(niewydolność mięśnia sercowego przy tyfusie plamistym). 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 81; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do 

Związku Kombatantów RP, s. 37; APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 772, nr id. 53767; Zbiory J. Delowicza. 
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KOŁODZIEJ JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 26861. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Urodzony 25.11.1919 r. w Ruptawie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, syn 

Emanuela i Franciszki z d. Jaśko, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Po 

aresztowaniu wpierw przez kilka dni przetrzymywany w więzieniu w Rybniku a 

następnie przekazany transportem zbiorowym 17.03.1942 r. do KL Auschwitz 

gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 26861 i gdzie zginął 16.08.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 21503/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:55, określenie przyczyny zgonu to „akuter 

Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żoładkowo-jelitowy).  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Waleski Kolorz z d. Kołodziej); APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, 
s. 501, nr id. 19943. 

 

KOŁODZIEJ JÓZEF,  
Więzień – nieznane miejsce uwięzienia. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany przez gestapo jako podejrzany o 

zaangażowanie w ruchu oporu. Zginął w więzieniu – nieznana jest nazwa tego 

miejsca uwięzienia. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicz; (Z SUPLEMENTU). 
 

KOŁODZIEJ PAWEŁ,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 27.09.1939 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym. Brak 

informacji o nazwie obozu, w którym przebywał. Brak także dokładniejszych 

informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KOŁODZIEJCZYK JOZEF,  
Więzień KL Auschwitz, 

Urodzony 7.11.1923 r., syn Bolesława, zamieszkały w 

Boguszowicach pow. rybnicki. Aresztowany 12.06.1943 r. i 

przetransportowany do KL Auschwitz. Odzyskał wolność 

6.09.1943 r. – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 
 

 

 

KOMAREK JÓZEF, 
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Więzień gestapo w Rybniku.  

Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Dowódca kompanii trzeciego powstania 

śląskiego. Aresztowany 25.09.1939 r. pod wymyślonym zarzutem zabicia dwóch 

Niemców w czasie walk wyzwoleńczych na Paruszowcu k/Rybnika. Był bity 

oraz kopany przez gestapowców z Rybnika. Nie został jednak przekazany do 

obozu koncentracyjnego, lecz po zwolnieniu z więzienia wysłany na 

przymusowe roboty. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KONIECZNY JÓZEF, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 21914. 

Urodzony 11.03.1900 r. w Zabrzu, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki, z 

zawodu ślusarz. Od najmłodszych lat, w prowadzonych pamiętnikach, utrwalał 

swoje patriotyczne przemyślenia. Gdy w plebiscycie ważyły się losy Górnego 

Śląska, stanął do walki o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Od 15.01.1919 

r. do 7.07.1921 r. był członkiem POW Górnego Śląska, brał udział w trzecim 

powstaniu śląskim – był dowódcą III kompanii 2 Baonu 4 pp. Wojska 

Powstańczego. Za zasługi w powstaniach otrzymał odznaczenia: Śląski Krzyż 

Powstańców, Medal Niepodległości, Gwiazdę Śląską. Po trzecim powstaniu 

przeniósł się do Lublińca i podjął pracę w szpitalu psychiatrycznym. W 1927 r. 

ożenił się (żona pochodziła z Książenic k/Rybnika). Od 1937 r. do drugiej wojny 

światowej był bezrobotnym. Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do 

niewoli niemieckiej, z której wrócił w 1940 r. i zamieszkał wraz z rodziną w 

Radlinie. Pracował przejściowo w warsztatach remontowych w Biertułtowach, a 

następnie w Hucie „Julia” w Bobrku pod Bytomiem. 11.08.1941 r. został 

aresztowany i przewieziony do więzienia w Rybniku, 23.10.1941 r. przekazany 

do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 21914. Zginął w 

tym obozie 14.01.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 126; Zbiory J. Delowicza (relacja syna – Józefa Koniecznego). 

 

KONIECZNY STANISŁAW,  
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i więziony w Katowicach – przeżył i odzyskal wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

KONKOL JOANNA,  
Więźniarka KL Ravensbrück nr 3583. 

Urodzona 5.01.1910 r., córka Bartłomieja, zamieszkała w Jastrzębiu pow. 

rybnicki. Aresztowana 17.05.1940 r. i przetransportowana do KL Ravensbrück, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 3583. Przebywała w 

obozie pięć lat, odzyskała wolność gdy wyzwolono obóz. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

KONKOL WIKTOR,  
Więzień KL Auschwitz nr 111461, w Świętochłowicach, KL Mauthausen nr 123999. 



 172 

Urodzony 16.10.1916 r. w Rybniku, mieszkaniec Rybnika. Pracował na stacji 

kolejowej PKP w Rybniku. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. W 

czasie okupacji hitlerowskiej żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, za 

co został aresztowany 12.02.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz. 

Wraz z grupą ok. 60 osób aresztowanych z Rybnika był przetrzymywany na 

okres śledztwa w bloku 2a, następnie skazany na pobyt w obozie i 

zarejestrowany 31.03.1943 r. jako więzień 111461. Od czerwca 1943 r. do 

stycznia 1945 r. przebywał w podobozie Eintrachthütte w Świętochłowicach. 

Stamtąd wywieziony został do KL Mauthausen, gdzie był zarejestrowany jako 

więzień nr 123999, a po dwóch tygodniach został przeniesiony do podobozu na 

terenie zakładu Sauerwerke w Wiedniu. Wiosną ponownie przeniesiony do KL 

Mauthausen gdzie doczekał się wyzwolenia w dniu 5.05.1945 przez wojskie 

alianckie. Po wojnie pracował w PKP w Rybniku. Działacz Związku 

Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, członek zarządu Koła 

Śródmieście, sierżant rezerwy WP. Zmarł 21.01.1998 r. – pochowany na 

rybnickim cmentarzu.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 83; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 310; APMA-B Ankieta z 

dn. 27.04.1976 r. (sygn. Mat./11075, nr inw. 162579); Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy 
członków ZWZ. 

 

KONOPELSKI ADAM,  
Więzień KL Terezin – Czechy. 

Urodzony 18.08.1924 r., syn Józefa, zamieszkały w Rybniku. 

Aresztowany w grudniu 1942 r. i przetransportowany do KL 

Terezin – teren Czech. Przebywał w tym obozie dwa lata i 

jeden miesiąc – wyzwolony w styczniu 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 

 
 

KONSEK BRONISŁAWA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 9136, KL Ravensbrück nr 61636, KL Sachsenhausen 

nr 7026. 

 

 

 

 

 

  

 
Urodzona 16.09.1903 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowana do KL 

Auschwitz, zarejestrowana 18.07.1942 r. w obozowej ewidencji jako więźniarka 

nr 9136. Następnie, 30.08.1944 r. przeniesiona do KL Ravensbrück, gdzie 

zarejestrowano ją jako więźniarkę nr 61636, ponownie przeniesiona do KL 
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Sachsenhausen i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 7026. Przeżyła w tym 

obozie do jego wyzwolenia w dniu 22.04.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 495. 

 

KONSEK RYSZARD pseud. „Władik” („Lis Władysław”), 
Więzień obozu jenieckiego w Rzeszowie, więzienia w Lublinie, Brandenburgu. 

Urodzony 16.06.1918 r. w miejscowości Folwark k/Żor, syn Jana i Haliny z d. 

Ośliźlok, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 

1935 r. uczęszczał do szkoły zawodowej – uczył się zawodu rzeźnika. Od 1928 

r. do wybuchu wojny był harcerzem. 14.02.1939 r. wstąpił jako ochotnik do 

Wojska Polskiego. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej na linii Nakło 

Śl. – Ząbkowice – Trzebinia – Chorzów – Kozków – Tunel – Rozwadów – 

Zamość – Krasnystaw – aż do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dostał się 

20.09.1939 r. do niewoli niemieckiej. Przewieziony został do obozu jenieckiego 

w Rzeszowie, skąd w listopadzie 1939 r. zbiegł i wrócił do domu w Radlinie. W 

1940 r. podjął pracę jako rzeźnik w Toszku. 15.01.1941 r. wstąpił do organizacji 

konspiracyjnej ZWZ w Radlinie. Ponieważ był zmuszany przez władze 

okupacyjne do podpisanie volkslisty, w lutym 1942 r. wyjechał do Tarnowa. 

Tam był ukrywany przez kolegów z ruchu oporu i działał pod przybranym 

nazwiskiem Władysław Lis. Został aresztowany przez gestapo w Łukowie 

k/Siedlec w październiku 1942 r. i przewieziony do Lublina a stamtąd wysłany 

do Brandenburga w Niemczech. Po udanej ucieczce z tego obozu wrócił w 

listopadzie 1942 r. na Śląsk – do Katowic. Do Radlina przyjeżdżał okresowo – 

współpracując nadal z organizacją konspiracyjną z Pawłem i Janem Kłosokiem, 

Konradem Brachmańskim. Przewoził ulotki, gazetki i żywność rozprowadzaną 

przez członków ruchu oporu wśród potrzebujących rodzin. Ukrywał się do 

końca okupacji hitlerowskiej – biorąc aktywny udział w życiu konspiracyjnym, 

niejednokrotnie uczestnicząc w akcjach zbrojnych. Po wyzwoleniu podjął pracę 

w swoim zawodzie w Katowicach, w Gliwicach, w Koźlu-Rańska Wieś. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 

 

KOPERNIK FLORIAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Gierałtowic k/Knurowa pow. rybnicki, pracownik koksowni 

„Knurów”. Były powstaniec śląski, miejscowy patriota. Aresztowany już w 

pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej na podstawie donosu renegata i przesłany 

do KL Buchenwald gdzie zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KOPIEC FRANCISZEK,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 3007. 

Urodzony 31.03.1904 r. w Skrzyszowie k/Wodzisławia Śl., z zawodu ślusarz. W 

wieku szesnastu lat brał udział w drugim powstaniu w kompanii Wilhelma 

Rducha. Brał udział w trzecim powstaniu w walkach nad rzeką Olzą, zaś po 

przerwaniu frontu powstańczego – pod Olzą. Po powstaniach, aż do 1924 r., 

pracował jako ślusarz dołowy w kopalni. W 1924 r. wyjechał w celach 
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zarobkowych do Francji. W 1928 r. wrócił na Śląsk, ale rozpoczęły się lata 

kryzysu więc pracował dorywczo. Dnia 24.09.1939 r. został aresztowany i 

umieszczony w rybnickim więzieniu – posądzony o zastrzelenie st. wachmistrza 

podczas drugiego powstania. Poddano go ciężkim torturom chcąc wymusić 

przyznanie się do czynu, którego nie popełnił. Z więzienia rybnickiego 

przetransportowano go 12.03.1940 r. do KL Dachau gdzie zarejestrowany był 

jako więzień nr 3007. Został zwolniony z obozu 11.12.1942 r., lecz otrzymał 

skierowanie do pracy przymusowej w Rybnickiej Fabryce Maszyn. Od końca 

września 1943 r. postanowił się ukrywać by przeżyć do końca okupacji – 

Niemcy często stosowali prowokacje wobec Polaków. Po wyzwoleniu 

Wodzisławia 26.03.1945 r., wraz z innymi Polakami, działał w służbie 

porządkowej miasta współdziałając przy organizacji polskich władz. Później 

pracował w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Kopcia), skor. 6. 

 

KORBASIEWICZ FELIKS,  
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 18045, KL Sachsenhausen nr 

115827, KL Bergen-Belsen  

Urodzony 6.04.1901 r. w Sulmierzycach woj. poznańskie, od 1929 r. 

mieszkaniec Rybnika. Rzemieślnik, właściciel zakładu fryzjerskiego w Rybniku, 

w latach międzywojennych Starszy Cechu Fryzjerów w tym mieście. W 1939 r. 

uciekł przed niemiecką armią do Krakowa, gdzie został aresztowany 10.06.1941 

r. za przynależność do organizacji konspiracyjnej. Wpierw więziony na 

Montelupich w Krakowie, a 11.07.1941 r. przewieziony do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany został jako więzień nr 18045. Następnie, transportem zbiorowym 

dostał się do KL Sachsenhausen, zarejestrowano go jako więźnia nr 115827, po 

krótkim czasie został przetransportowany do KL Bergen-Belsen. Przeżył w 

obozie do jego wyzwolenia w dniu 15.04.1945 r. przez wojska brytyjskie. 

Wrócił do Rybnika 12.06.1945 r. Był członkiem Związku Byłych Więźniów 

Politycznych, prezesem Koła Miejskiego, następnie działaczem ZBoWiD. 

Prowadził zakład fryzjerski do śmierci 10.02.1988 r., spoczywa na rybnickim 

cmentarzu.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 83; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 110; APMA-B Ankieta z 

dn. 18.09.1957 r. (sygn. Mat./843, nr inw. 43447). 
 

KORBIEL FABIAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz.  

Urodzony 18.01.1894 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl. W 1912 r. 

wyemigrował z rodzicami do Westfalii. Uczestniczył w rewolucji listopadowej 

w Bottrop w szeregach „Spartakusa”. Wrócił na Górny Śląsk i zamieszkał w 

Lublincu. Tam został zaprzysiężony w marcu 1919 r. w POW Górnego Śląska, 

uczestniczył w trzech powstaniach śląskich. W trzecim powstaniu był dowódcą 

batalionu lubliniecko-opolskiego. Po powstaniach zamieszkał w Popielowie i 

pracował w kop. „Rymer” w Niedobczycach. Był członkiem Związku 

Powstańców Śląskich i działaczem związków zawodowych. Uczestniczył w 
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kampanii wrześniowej 1939 r. Po kapitulacji Polski ukrywał się na terenie 

Generalnej Guberni. W lutym 1941 r. powrócił do Popielowa. Został 

aresztowany 23.02.1941 r. i wpierw był więziony w Rybniku, a następnie 

przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 13.03.1941 r. Za udział w 

powstaniach był odznaczony Krzyżem Na Śląskiej Wstędze Waleczności i 

Zasługi oraz Krzyżem Walecznych. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 83; L. Musiolik, Od Związku 

Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Zbiory J. Delowicza.  

 

KORDUŁA EDWARD,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 16.09.1921 w Boguszowicach k/Rybnika, syn Roberta i Marty z d. 

Kula, mieszkaniec Boguszowic. Był harcerzem XVII Drużyny Harcerzy im. 

Karola Chodkiewicza w Boguszowicach. Z chwilą rozpoczęcia okupacji 

hitlerowskiej, zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji PTOP 

– kierował organizacją w rejonie Boguszowic. Został aresztowany 13.06.1942 r. 

i wywieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, następnie, 

przetransportowany do KL Auschwitz. Na posiedzeniu sądu doraźnego w dniu 

7.08.1942 r został skazany na śmierć – zginął tego samego dnia. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 21563/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 11:40, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 84; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 
Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 656; APMA-B „Księga zgonów”, 

t. 15, s. 561, nr id. 20003. 

 

KORDUS WŁADYSŁAW,  
Więzień w Niemczech. 

Urodzony 2.01.1906 r., mieszkaniec Rybnika. Były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Członek Związku Powstańców Śląskich. W okresie okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany 24.11.1944 r. i więziony na terenie Niemiec (Hanower). 

Prawdopodobnie zginął w tym więzieniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 84; Zbiory J. Delowicza.  

 

KORNAS STEFAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany i przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął. Brak 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KORNBLUM GÜNTHER,  
Więzień KL Auschwitz nr 70923. 

Urodzony 12.05.1909 r. w Rybniku, syn Maksa i Hildegardy z d. Leubuscher, 

zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Groningen – Holandia. Tam 
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aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz transportem zbiorowym Żydów 

holenderskich z Westerbork. W KL Auschwitz zarejestrowany w obozowej 

ewidencji dnia 27.10.1942 r. jako więzień nr 70923. Zginął w tym obozie 

30.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42289/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:20, określenie 

przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Phlegmone” (katar/nieżyt jelit przy 

flegmonie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 218; APMA-B „Księga zgonów”, t. 29, s. 207, nr id. 37289. 

 

KORNBLUM JULIUSZ,  
Więzień KL Auschwitz nr 26058. 

Urodzony 29.04.1868 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, syn 

Izydora i Heleny. Po aresztowaniu przekazany 30.01.1942 r. do KL Auschwitz i 

oznaczony numerem obozowym 26058. Zginął w 9.02.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 934/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 10:50, określenie przyczyny zgonu to 

„Altersschwäche” (uwiąd starczy). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 934, nr id. 2566. 

 

KORNOSZEWSKI WŁADYSŁAW, Sup. 
Więzień KL Majdanek nr 20354. 

Urodzony 24.05.1929 r., syn Jana, zamieszkały w Jastrzębiu pow. rybnicki. 

Aresztowany 12.02.1943 r. i przetransportowany do KL Majdanek, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20354. Przebywał w 

obozie przez około rok i odzyskał wolność 1.02.1944 r. - zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

KORPOWSKI JÓZEF, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 24.07.1913 r. w Niwce k/Sosnowca. Był nauczycielem, harcerz XIII 

Drużyny Harcerzy im. Witolda Regera w Gotartowicach – stopień instruktorski 

podharcmistrz. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i 

przesłany do KL Mauthausen gdzie zginął 31.01.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 84. 

 

KORZENIOWSKA BRONISŁAWA,  
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana wraz z rodziną w drugiej 

połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak informacji o jej dalszym losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KORZENIOWSKA HALINA,  
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 
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Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana wraz z rodziną w drugiej 

połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak informacji o jej dalszym losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KORZENIOWSKA JAROMIŁA,  
Więżniarka Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana wraz z rodziną w drugiej 

połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak informacji o jej dalszym losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

KORZENIOWSKI KAZIMIERZ,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany wraz z rodziną w drugiej 

połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak informacji o jego dalszym losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

KORZENIOWSKI PIOTR,  
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były przedwojenny działacz społeczny. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, został przekazany do 

KL Oranienburg i tam zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KORZUCH AUGUSTYN, 
Więzień w Raciborzu, Bremie, Walchem nad Ems, Katowicach, Mysłowicach, KL 

Auschwitz nr 26850, KL Mauthausen nr 117947, podobozu Ebensee. 

Urodzony 23.08.1903 r. w Chorzowie, mieszkaniec 

Wodzisławia Śl. Straciwszy dosyć wcześnie rodziców, został 

przyjęty na wychowanie przez krewnych w Marklowicach 

k/Wodzisławia (miał sześcioro rodzeństwa). Tam ukończył 

niemiecką szkołę powszechną w 1917 r. i w rok później 

podjął pracę w kop. „Emma” w Radlinie. Po pierwszej wojnie 

światowej włączył się do walki o przyłączenie Górnego 

Śląska do Polski.  

Wstąpił do towarzystwa kulturalno-oświatowego „Ognisko” w Wodzisławiu. 

Był członkiem towarzystwa śpiewaczego „Wiosna” i towarzystwa 

gimnastycznego „Sokół” w Wodzisławiu. Brał udział w akcji plebiscytowej w 

ochronie wieców polskich, walczył w drugim powstaniu w Wodzisławiu, a w 

trzecim powstaniu w kampanii Obszarskiej na froncie Odrzańskim jako kurier 

dowództwa 14 pp. Po powstaniu wrócił do pracy w kopalni w Radlinie, a po 

otwarciu szkoły sztygarskiej w Tarnowskich górach rozpoczął naukę w tej 

szkole. Po jej ukończeniu pracował jako sztygar w kop. „Rymer” w 

Niedobczycach. W 1928 r. skończył szkołę podchorążych piechoty w Krakowie 

awansując po pierwszych ćwiczeniach do stopnia podporucznika rezerwy. W 
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Wodzisławiu w którym mieszkał, był członkiem Związku Powstańców Śl., 

towarzystwa śpiewaczego „Jadwiga” i członkiem Polskiego Związku 

Zachodniego. W ramach związku powstańczego istniała półwojskowa 

organizacja „Młodzież Powstańcza”, był komendantem okręgu wodzisławskiego 

tej organizacji. W 1933 r. bojówka młodzieży powstańczej rozbiła zebranie 

hitlerowskiej organizacji w Maruszach k.Wodzisławia (poturbowano kilku 

hitlerowców). Niemiecka organizacja oddała Sprawę do sądu, a jako 

organizatora napaści podano Augustyna Korzucha. Wprawdzie został 

uniewinniony, ale Niemcy zapamiętali jego osobę. Od 1938 r. był dowódcą 4 

batalionu wodzisławskiej obrony narodowej. W dniu wybuchu wojny, walczył 

przeciw hitlerowcom z bronią w ręku. 6.09.1939 r. wraz z zaufanymi kolegami 

na tajnym posiedzeniu założył organizację ruch oporu, lecz już 29.09.1939 r. 

został aresztowany. Przebywał w więzieniu w Wodzisławiu, w Rybniku, w 

Raciborzu. Sąd Specjalny w Raciborzu skazał go na dwa lata ciężkiego 

więzienia za prześladowanie mniejszości niemieckiej i za tajną działalność 

antyniemiecką we wrześniu 1939 r. Z Raciborza dostał się do ciężkiego 

więzienia w Bremie. Po dwóch latach przebywania w tym więzieniu (od 

8.02.1940 do 8.02.1942 r.) został zwolniony, ale przejęty pod nadzór gestapo 

dostał się do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd został przekazany 

13.03.1942 r. do KL Auschwitz i zarejestrowany w ewidencji obozowej jako 

więzień nr 26850. Pracował w komandzie budowlanym, a później w komandzie 

rolniczym. Ewakuowany z Oświęcimia 18.01.1945 r. szedł szlakiem więźniów 

oświęcimskich przez Pawłowice, Jastrzębie do Wodzisławia Śl. Z Wodzisławia, 

w wagonach towarowych dostał się do KL Mauthausen i tam otrzymał nr 

obozowy 117947. Stamtąd przeniesiony był do podobozu w Melku i dalej do 

Ebensee k/Salzburga, gdzie doczekał się wyzwolenia. Odznaczenia: Śląski 

Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i inne. W 1953 

r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 158; APMA-B  Ankieta z dn. 25.03.1972 r. (sygn. Mat./8815, nr inw. 158255); Zbiory J. Delowicza 

(kserokopia z relacją Augustyna Korzucha), skor. 6; Informacja Stefanii Korzuch-Zrałek. 

 

KOSTKA PIOTR,  
Więzień KL Auschwitz nr 123027. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 7.12.1902 r. w Turzy k/Wodzisławia Śl., syn Antoniego i Augusty z 

d. Sojka. W okresie okupacji zamieszkały w miejscowości Frysztak. Po 

aresztowaniu przekazany 26.05.1943 r. transportem zbiorowym z Katowic do 

KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 123027. Zginął 25.06.1943 r. 
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Według wystawionego aktu zgonu nr 23307/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 15:05, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 688; APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 795, nr id. 56757. 
 

KOŚCIAŃSKI LUDWIK, 
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 20.01.1918 r. w Wielopolu k/Rybnika, syn Walentego i Marianny z d. 

Góralczyk, mieszkaniec Wielopola. Po aresztowaniu przekazany do KL 

Auschwitz gdzie zginął 1.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

24465/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:30, 

określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Pleuritis” (niewydolność 

serca przy zapaleniu opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1135; APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 461, nr id. 57904. 

 

KOTERBA PAWEŁ,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany 

do KL Buchenwald. Zginął w tym obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KOTUCZ JAN,  
Więzień obozu w Nieborowicach. 

Urodzony 27.01.1908 r. w Gliwicach, mieszkaniec Rybnika. 

Po szkole powszechnej uczęszczał do Seminarium 

Nauczycielskiego w Mysłowicach, które ukończył w 1927 r. 

W 1928 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych w Ostrowii 

Mazowieckiej i ukończył ją w 1931 r. w stopniu 

podporucznika. Przydzielony został do 75 Pułku Piechoty w 

Chorzowie, skąd po półrocznym pobycie skierowano go do 

rybnickiego garnizonu.  

W 1938 r. ukończył szkolenie w Centrum Wyszkolenia Piechoty w 

Rembertowie. Nominację na kapitana otrzymał 19.03.1939 r., zaś 1.09.1939 r. 

jako dowódca I kompanii 75 Pułku Piechoty batalionu rybnickiego, bronił 

miasta przed nacierającym wojskiem niemieckim. 6.09.1939 r. dostał się do 

niewoli pod Woszycami koło Żor – podczas próby wyprowadzenia z okrążenia 

jednego z plutonów. Był przetrzymywany w pierwszym obozie 

koncentracyjnym w pobliżu Rybnika (powstałym we wrześniu 1939 r. po 

wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski) a usytuowanym w lesie między 

Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Tam został rozstrzelany, 

pochowano go w zbiorowej mogile pod Pilchowicami. Pośmiertnie odznaczony 

Krzyżem Virtuti Militari. 

Postscriptum. Relacje dot. okoliczności śmierci J. Kotucza:  
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[...] Zostaliśmy wraz z kpt. Kotuczem przewiezieni do obozu jenieckiego w 

Orzeszu, zaprowadzono nas do gospody, gdzie miejscowy volksdeutsch lżył 

zarówno kapitana, nas jak i całe polskie wojsko. Kotucz bardzo ostro i 

stanowczo zaprotestował, przypominając iż jest polskim oficerem. W odpowiedzi 

został uderzony. Wówczas to, na oczach przebywających w restauracji 

Niemców, potężnym ciosem powalił lżącego Niemca na podłogę. Oczywistym 

było, że tym gestem wydał na siebie wyrok śmierci. Nie zamordowano go od 

razu, lecz dopiero po przewiezieniu nas do obozu w Nieborowicach niedaleko 

Gliwic.  

Naoczny świadek śmierci podkomendny Kotucza - Antoni Kurasz relacja:  

[...] W dniu 6.09.1939 r o godzinie 5 rano przyprowadzony zostal Jan Kotucz 

przez żołnierzy niemieckich do grobu, który wykopałem wraz z innymi wziętymi 

do niewoli. Jan Kotucz został zastrzelony w mojej obecności, widziałem jak 

pluton egzekucyjny zastrzelił śp. Jana Kotucza. 

Inna relacja:  

[...] Widziałem jak kpt. Kotucza rozebrano do polowy i doprowadzono do grobu 

który kopałem z kilkoma innymi więźniami, lecz nim padła salwa powiedział po 

niemiecku: panowie proszę o słowo. Moja żona 1 września urodziła dziecko... 

Na to niemiecki dowódca leutnant Szmitch odparł: Co? ten łobuz jeszcze gada? 

OGNIA! Przed oddaniem salwy kpt. zdążył jeszcze krzyknąć: Niech żyje Polska. 

Tak umiera polski oficer! Po egzekucji Szmitch oddal 2 strzały w kierunku ciała 

Kotucza.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 86; Zbiory J. Delowicza; (Z 
SUPLEMENTU).  

 

KOWALKOWSKA ELEONORA, 
Więźniarka obozu pracy w Orzeszu. 

Urodzona 7.02.1938 r. w Żorach, córka Władysława i Stefanii z d. Możdzień, 

mieszkanka Żor pow. rybnicki. W dniu 10.07.1942 r. rodzice odmówili 

podpisania volkslisty, więc wraz z rodzicami oraz rodzeństwem umieszczona 

została w obozie pracy Polenlager nr 28 w Orzeszu, a stamtąd wraz z rodzicami 

przemieszczana do różnych podobozów – do wyzwolenia tj. 27.01.1945 r. Po 

powrocie do Żor, tak ona, jak i pozostałe rodzeństwo na skutek warunków w 

jakich przebywali w obozach – bardzo chorowali. Szkołę powszechną 

rozpoczęła już w wyzwolonej Polsce. W 1959 r. rozpoczęła pracę w firmie 

„Znicz” w Żorach i tam pracowała do 1984 r. Później przeniosła się do pracy 

jako pomoc w aptece w Żorach, gdzie pracowała aż do przejścia na emeryturę.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 

 

KOWALSKI FRANCISZEK, 
Więzień w Wodzisławiu Śl., gestapo w Rybniku, Katowicach, Zabrzu. 

Urodzony 11.07.1921 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl. Od 1922 r. rodzice 

przenieśli się do Radlina. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radlinie-

Obszary. Od 1929 r. członek Związku Harcerstwa Polskiego, co ugruntowało w 

nim narodową świadomość. W roku 1936 r. wraz z rodzicami przeniósł się do 

Czyżowić, tam także był członkiem organizacji harcerskiej. Przed wybuchem 
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drugiej wojny światowej – już od lipca harcerze podjęli inicjatywę prowadzenia 

wart nocnych, a gdy okupacja hitlerowska 1.09.1939 r. stała się faktem, harcerze 

postanowili zabrać i przechowywać wszystkie dokumenty z harcówki, która 

mieściła się w szkole na strychu. Weszli też do biblioteki Towarzystwa Czytelni 

Ludowych i zabrali z niej książki, które następnie wypożyczali Polakom 

godnym zaufania. Harcerze przekazywali też zaufanym rodakom zasłyszane 

informacje z polskojęzycznego radia (słuchanego nielegalnie). Mimo stosowanej 

ostrożności, 27.06.1941 r. miały miejsce aresztowania Bolesława Zająca, Józefa 

Kwiatonia i Franciszka Kowalskiego, gdyż ktoś doniósł policji, że wymienieni 

chłopcy zakopali w lesie broń. Po zatrzymaniu przesłani zostali do więzienia w 

Wodzisławiu i tam przebywali ok. trzech tygodni. Stamtąd przekazano ich do 

więzienia w Rybniku, a następnie do więzienia w Katowicach. Po pięciu 

miesiącach stanęli przed sądem nadzwyczajnym i otrzymali karę po roku 

więzienia. Po rozprawie przewiezieni byli do więzienia w Bytomiu, ale gdy 

zwolnieni zostali z tego więzienia, gestapo z Zabrza zabrało ich do więzienia w 

Zabrzu gdzie znowu przesiedzieli dwa miesiące. Po tym okresie przewiezieni 

zostali do Rybnika i zwolnieni do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia ze wspomnieniami Franciszka Kowalskiego), skor. 8. 
 

KOWALSKI FRANCISZEK,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 7563. 

Urodzony 30.03.1891 r. w Radlinie Górnym pow. rybnicki, mieszkaniec 

Jedłownika k/Wodzisławia Śl. Przed pierwszą wojną światową przebywał w 

Westfalii pracując w kop. węgla kam. „Prosper” w Bottrop jako sztygar. Tam 

był polonijnym działaczem wśród emigrantów Górnego Śląska i z 

Poznańskiego. Ożenił się w 1914 r. Brał udział w pierwszej wojnie światowej – 

na froncie zachodnim. Później był przez kopalnię reklamowany i po pewnym 

czasie przeniósł się do kop. „Emma” w Radlinie. Po wojnie włączył się do akcji 

przywrócenia Górnego Śląska do Polski. Był organizatorem życia społeczno-

kulturalnego, był członkiem POW Górnego Śląska, uczestnikiem trzech 

powstań. Otrzymał Krzyż Powstańczy i inne odznaczenia. Po trzecim powstaniu 

nadal pracował w kop. „Emma”. W 1922 r. mając przygotowanie do pracy 

administracyjnej i zmysł organizacyjny oraz znajomość j. niemieckiego, już po 

podziale Górnego Śląska, przyjął ofertę pracy w magistracie w Wodzisławiu Śl. 

Miał wiele pracy z tłumaczeniem aktów na język polski. Był członkiem Związku 

Powstańców Śląskich. Podczas okupacji hitlerowskiej w listopadzie 1939 r. przy 

przyznawaniu volkslisty napisał „narodowość polska”. W 22.12.1940 r. został 

aresztowany i przesłuchiwany wpierw na posterunku w Kokoszycach, a 

następnie na gestapo w Rybniku. Na pytanie dlaczego napisał przy 

przyznawaniu volslisty – „narodowość polska”, odpowiedział: „nie mogłem 

napisać innej prawdy”. Został przekazany do KL Auschwitz i tam 

zarejestrowany jako nr 7563. Zginął po półrocznym pobycie w obozie.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Marii Kowalskiej i Marii Dziubowej), skor. 6; W 

zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 
 

KOWALSKI STANISŁAW,  
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Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KOWALSKI WILHELM,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KOWOL FRANCISZKA,  
Więźniarka w Raciborzu.  

Mieszkanka Koronowa pow. rybnicki, żona rolnika. Aresztowana w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i więziona przez bardzo długi okres w Raciborzu. 

Uzyskała wolność wraz z zakończeniem wojny. Zmarła zaraz po wojnie na 

wskutek przeżyć więziennych. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KOWOL WINCENTY,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony w 1894 r., rolnik w Pogrzebieniu k.Rydułtów pow. rybnicki. Do 

chwili wybuchu wojny naczelnik Gminy Pogrzebień. Był członkiem Związku 

Powstańców Śląskich. Po aresztowaniu, przewieziony na gestapo w Rybniku, 

ale po krótkim przesłuchaniu przez miejscowego renegata, zwolniony do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KOZAK JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 111557, KL Gross-Rosen. 

Urodzony 18.03.1884 r., mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Śląska. 

Uczestnik trzech powstań śląskich. Kontroler ruchu kolejowego PKP w 

Rybniku. W czasie okupacji hitlerowskiej, działał w ruchu oporu w szeregach 

Polskiej Organizacji Powstańczej, a po dekonspiracji tej organizacji był 

żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 11.02.1943 r. 

przez gestapo, przewieziony do KL Auschwitz 13.02.1043 r. i przetrzymywany 

w czasie przesłuchań na bloku 2a. Po śledztwie, przekazany 31.03.1943 r. na 

dożywotni pobyt w obozie został zarejestrowany jako więzień nr 111557. Dnia 

24.06.1944 r. transportem zbiorowym wywieziony do KL Gross-Rosen, gdzie 

zginął w lutym 1945 r. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 87; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 311; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, 

Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; 
Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

KOZIELSKI BENEDYKT, pseud. „Gerd”,  
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Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 173501, KL Mauthausen nr 117957, 

podobozu Melk, Ebensee, Antang Puheim. 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 21.03.1918 r. w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl., z ojca Jana i Marty z 

d. Zientek. Po szkole powszechnej, od 1928 r. kontynuował naukę w 

Państwowym Gimnazjum w Rybniku, lecz ze względu na ciężką sytuację 

materialną rodziny nie skończył tej szkoły i podjął pracę w gospodarstwie 

rodzinnym rodziców. Korespondencyjnie dokształcał się na Wyższym Kursie 

Rolniczym im. St. Staszica w Warszawie. Był aktywnym członkiem Oddziałów 

Młodzieży Powstańczej, działał w Towarzystwie Śpiewaczym „Jutrzenka” w 

Jedłowniku. Po rozpoczęciu okupacji, uciekł z wioski zajętej przez hitlerowców 

– kierując się „na wschód”. W okolicach Chełma został zatrzymany wraz z 

innymi mężczyznami przez wojska okupanta i potraktowany jak jeniec wojenny. 

Wpierw dostał się do więzienia w Krasnymstawie, a później przetransportowano 

go do Kraśnika. Udało mu się uciec i wrócił w październiku 1939 r. do 

rodzinnego Jedłownika. Pierwszy raz został aresztowany przez gestapo w 

styczniu 1940 r. pod zarzutem współudziału w ukryciu dokumentów Oddziałów 

Młodzieży Powstańczej. Po dosyć ciężkich przesłuchaniach, został jednak 

wypuszczony na wolność 20.01.1940 r. Wiosną 1940 r. zaangażował się w 

działalność organizacji Konspiracyjnej Orzeł Biały, podporządkowanej ZWZ. 

Pełnił funkcję łącznika między kompaniami oraz sztabem Inspektoratu 

Rybnickiego. Za tę działalność został aresztowany w nocy z 4 na 5.08.1943 r. 

Wpierw dostał się do więzienia śledczego w Mysłowicach. 9.02.1944 został 

przekazany do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 173501. W 

styczniu 1945 r. (z dnia 18 na 19.) uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami towarowymi 

wywieziony do KL Mauthausen gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 

117957, a po kilku dniach pobytu w tym obozie skierowany do podobozu w 

Melku, do Ebensee i wreszcie do Antang Puheim. Odzyskał wolność 6.05.1945 

r. gdy podobóz wyzwoliły wojska amerykańskie. Po powrocie do domu, już 

1.08.1945 r. podjął pracę w Śląskiej Izbie Rolniczej najpierw w Raciborzu, a 

potem w Rybniku. W styczniu 1947 r. został pracownikiem Powiatowego 

Związku Samopomocy Chłopskiej w Rybniku. W latach 1947-1948 ukończył 

Studium Nauczycielsko-Instruktorskie w Cieszynie. Po utworzeniu w 1955 r. 

powiatu wodzisławskiego, został tam zaangażowany jako agronom Wydziału 

Rolnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W roku 1952 rozpoczął 

studia, które ukończył w 1956 r. uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa. Był 

wieloletnim działaczem ZBoWiD.  
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Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 25, 26; 
Józef Musioł, Ślązacy, Katowice 1987 r., s. 345-367; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 453; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, 

Katowice 1970, s. 274.  
 

KOZIELSKI IZYDOR, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Mauthausen. 

Urodzony 10.05.1898 r. w Radlinie pow. rybnicki, mieszkaniec Radlina II pow. 

rybnicki. Po zdobyciu zawodu ślusarza pracował w warsztatach mechanicznych 

koksowni w Radlinie. Po pierwszej wojnie światowej, gdy trzeba było walczyć o 

wolność Górnego Śląska, wstąpił do POW Górnego Śląska i brał udział we 

wszystkich trzech powstaniach, za co był odznaczony między innymi Krzyżem 

Powstańczym, Gwiazdą Śląską. W 1921 r. ożenił się z Martą z d. Musioł. W 

koksowni gdzie pracował, był współzałożycielem Chrześcijańskich Związków 

Zawodowych i od 1932 r. do wybuchu wojny przewodniczącym Rady 

Zakładowej Po rozpoczęciu okupacji hitlerowskiej 8.09.1939 r. został 

aresztowany i przetransportowany do więzienia w Rybniku, a po kilku dniach 

przekazywany do więzienia w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu i z kolei do KL 

Buchenwald. Wiosną 1940 r. został przeniesiony do KL Mauthausen gdzie 

zginął 16.06.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Ireny Musiolik z d. Kozielska); Informacja Stanisława Sachsa z 

Radlina; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

KOZIELSKI JÓZEF, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony. 31.10.1883 r., górnik kop. „Rymer” w Niedobczycach k/Rybnika. 

Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Członek Związku 

Powstańców Śląskich. Aresztowany w początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej 5.07.1940 r. przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 13.07.1941 

r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 87. 
 

KOZIELSKI JÓZEF,  
Więzień więzienia w Bytomiu. 

Urodzony 5.02.1910 r. w Radlinie Dolnym pow. rybnicki. Do gimnazjum w 

Rybniku uczęszczał od 1923 do 1931 r. Następnie studiował na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie uzyskując tytuł magistra filozofii. Po studiach, po 

krótkim pobycie i pracy w Mławie, przeniósł się do Rybnika. Od 1936 r. do 

wybuchu drugiej wojny światowej był wykładowcą Szkoły Handlowej w 

Rybniku. Początkiem okupacji hitlerowskiej, przebywał u rodziców w Radlinie, 

nastepnie od 1.07.1940 r. pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej w 

Będzinie. Zaangażował się w działalność ruchu oporu. Organizacja której był 

członkiem została niestety zdekonspirowana więc go aresztowano 10.07.1941 r. 

i wyrokiem sądu w Berlinie odbywał karę trzech lat więzienia w Bytomiu 

pracując jako więzień polityczny w Hucie „Julian”. Niestety, przez mordercze 

warunki pracy, coraz bardziej podupadał na zdrowiu. 14.11.1942 r. nie wrócił 
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już z pracy o własnych siłach. Został przeniesiony przez współwięźniów. Na 

placu apelowym, oskarżony przez władze więzienne o symulanctwo – został 

publicznie dotkliwie pobity i wrzucony do celi ciemnicy na pięciodniową 

głodówkę. 16.11.1942 r. wyciągnięto z celi jego martwe ciało. Na prośbę 

rodziców, ciało zostało im wydane 20.11.1942 r. i pochowane w rodzinnym 

Radlinie. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 87; S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy 

polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 70; Zbiory J. 
Delowicza (w oparciu o Księgę Pamiątkową 50 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śl. w 

Rybniku), skor. 2. 

 

KOZIELSKI KAROL, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 23.08.1889 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Z zawodu 

piekarz. Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Aresztowany 

25.04.1941 r. pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej. Z 

uwagi na niemożność udowodnienia mu winy, zwolniony 28.07.1942 r. po 

ponad rocznym pobycie w więzieniu w Rybniku.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 
 

KOZIELSKI PAWEŁ, 
Więzień w Raciborzu. 

Urodzony 23.11.1918 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, syn 

Karola. Z zawodu piekarz. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w 23 

pułku artylerii stacjonującej w Będzinie. Po powrocie z kampanii do domu, 

nadal pracował jako piekarz. Został aresztowany 29.04.1941 r. i uwięziony w 

więzieniu w Raciborzu. Ponieważ jemu jak i ojcu – nie można było niczego 

udowodnić, został zwolniony z więzienia w maju 1942 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 

 

KOZIEŁ BRUNO ks.,  
Więzień KL Dachau nr 22039, KL Gusen. 

Urodzony 30.11.1916 r. w Bottrop w Westfalii - dokąd 

wyjechali jego rodzice „za chlebem”. Po przyjeździe rodziców 

do Polski i osiedleniu się w Turzy Śl. k/Gorzyc (obecnie pow. 

wodzisławski), w 1923 r. rozpoczął naukę w szkole 

powszechnej w tejże miejscowości, a następnie uczęszczał do 

gimnazjum w Rybniku – kończąc je maturą w 1937 r. Od 

8.09.1937 r. rozpoczął nowicjat w Chludowie k/Poznania.  

Pierwsze śluby zakonne złożył kilka dni po rozpoczęciu się drugiej wojny tj. 

4.09.1939 r. Od października 1939 r. rozpoczął studia i 20.05.1940 r. złożył 

egzamin końcowy z filozofii, a już 22 maja tegoż roku, wraz z 25 klerykami i 

nowicjuszami został aresztowany i wywieziony do KL Dachau, 24.05.1940 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22039. Z tego obozu 

2.08.1940 r. przeniesiony do KL Gusen. Ponownie przesłany do KL Dachau 

8.12.1940 r. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których 
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przebywał, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska 

amerykańskie. 

Postscriptum. Po kwarantannie w obozie Freiman pod Monachium, gdzie z rąk 

bp. polowego Józefa Gawliny 7 lipca otrzymał tonsurę i dwa niższe święcenia, 

udał się do Rzymu. Tam na Uniwersytecie Gregoriańskim studiował teologię. 

18.09.1948 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W czerwcu 1949 r. złożył 

końcowe egzaminy i z dyplomem licencjackim został skierowany do pracy w 

misyjnym seminarium duchownym w Pieniężnie. Był przede wszystkim 

wykładowcą. Uczył zarówno filozofii jak i teologii dogmatycznej. W latach 

1954 - 1957 był rektorem seminarium. W łatach 1957 - 1960 był dyrektorem 

studiów i radcą prowincjalnym. Następnie przez dwie kadencje sprawował urząd 

prowincjała Polskiej Prowincji Księży Werbistów. W 1966 r. przyjął stanowisko 

mistrza nowicjatu. Od 16.12.1967 r. został przez uczestników IX Kapituły 

Generalnej wybrany radcą generalnym. Pełnił bardzo długo rolę ojca 

duchownego w seminarium w Pieniężnie i konferencjonisty sióstr katarzynek w 

Braniewie i Lidzbarku Warmińskim. Zmarł 22.12.2004 r.  
Bibliografia: Informacja i materiał Daniela Jakubczyka; Misjonarz nr 3 z marca 2005 r.; (Z SUPLEMENTU). 

 

KOZIOŁ BŁAŻEJ,  
Więzień w Raciborzu, Berlinie. 

Mieszkaniec wioski Pogrzebień k/Rydułtów pow. rybnicki. Były członek 

Organizacji Młodzieżowej Powstańczej. Przed 1939 r. i po 1945 r. sekretarz 

gminy, następnie pracownik Starostwa raciborskiego, kierownik Gminnej 

Spółdzielni, a następnie prac. kop. „Anna” w Pszowie. W okresie okupacji 

hitlerowskiej podejrzany o „... przygotowanie aktów sabotażu na terenie Rzeszy 

...” przed 1939 r., aresztowany i więziony w Raciborzu, a następnie w Berlinie. 

Brak informacji o dalszych losach tego więźnia.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KOZIOŁ BRUNON ks.,  
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL Dachau. 

Urodzony 30.11.1916 r. w Bottrop – Westfalia. Po powrocie z rodzicami do 

Polski z Westfalii – gdzie wyjechali „za chlebem”, zamieszkiwał w Turzy Śl. 

k/Wodzisławia. Uczęszczał do gimnazjum rybnickiego kończąc je w 1937 r. 

Studia teologiczne podjął w Seminarium Zakonu Werbistów w Chludowie pod 

Poznaniem. We wrześniu 1939 r. uchodził na wschód przed armią niemiecką. 

Zatrzymał się w Krakowie w tamtejszych klasztorach. W styczniu 1940 r. został 

aresztowany i wywieziony do KL Buchenwald, następnie do KL Mauthausen. 

Po jakimś czasie został przesłany do KL Dachau, gdzie jako kleryk przebywał 

na bloku księży katolickich. Przeżył w obozie i doczekał się wyzwolenia. Z 

Dachau udał się do Rzymu i tam ukończył studia teologiczne. Po święceniach 

kapłańskich, przybył do Polski i do rodzinnego domu, niedługo potem wyjechał 

by pełnić służbę polegającą na wizytowaniu placówek misyjnych na wszystkich 

kontynentach. 

Postscriptum. W ocalałej kartotece więźniów KL Mauthausen, więzień o tym 

imieniu i nazwisku zginął w tym obozie 16.06.1941 r.! 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją siostry – Agaty Kozioł), skor. 9. 

 

KOZIOŁ FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 22.01.1899 r. w Wielopolu k/Rybnika, syn Jakuba i Marii z d. 

Gabriel, mieszkaniec Rybnika. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz gdzie zginął 5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

28267/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:50, 

określenie przyczyny zgonu to „Lungenentzündung nach Fleckfieber“ (zapalenie 

płuc po tyfusie plamistym).  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1135; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1209, nr id. 26595. 

 

KOZUB JAN,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47709. 

Urodzony 25.04.1890 r. w Pszowie pow. rybnicki, syn Franciszka i Marii. 

Górnik. Po szkole podstawowej rozpoczął pracę jako górnik w kop. „Anna” w 

Pszowie. Jako młody człowiek, brał udział w życiu kulturalnym i zawodowym w 

swoim środowisku – członek Towarzystwa św. Barbary, członek chóru im. 

Paderewskiego, członek Związku Zawodowego Górników. Brał udział w 

pierwszej wojnie światowej – najpierw na froncie zachodnim, a potem 

wschodnim. Po wojnie walczył o przynależność Górnego Śląska do Polski. 

Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań 

śląskich, aktywny działacz polityczny i kulturalny w Pszowie. Po upadku 

pierwszego powstania, z grupą dziesięciu powstańców uchodził na Zaolzie. Gdy 

jednak usiłował kontaktować się z rodziną i przekraczał granicę na rzece Olzie, 

został aresztowany przez Grenzschutz i do amnestii ogłoszonej w październiku 

1919 r. przebywał w więzieniu w Raciborzu. Po zwolnieniu z więzienia podjął 

pracę w kop. „Anna”, gdzie pracował do drugiej wojny światowej. Za zasługi 

oddane Polsce otrzymał: Śląski Krzyż Powstańczy i inne odznaczenia. 

Uczestniczył w 1939 r. w walce z Niemcami w okolicach Sumina – Lyski – 

Zwonowice. Podczas okupacji hitlerowskiej członek ruchu oporu w organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany w październiku 1941 r. i przetransportowany 

wpierw do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do KL Auschwitz i 

zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 17.07.1942 r. jako więzień nr 47709. 

Zginął w tym obozie 7.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

28834/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:00, 

określenie przyczyny zgonu to „Fleckfieber” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 198; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 310, nr id. 27136; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z 

relacją brata – Ludwika Kozuba), skor. 10. 
 

KOZUBEK IGNACY, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 1.02.1873 r. w Wysokiej pow. Strzelce Opolskie. Z zawodu był 

mistrzem budowlanym. Był na pierwszej wojnie światowej, a po wojnie gdy 

decydowały się sprawy Górnego Śląska – agitował za Polską. Brał udział w 



 188 

trzecim powstaniu śląskim wraz z dwoma synami Augustynem i Józefem. Po 

trzecim powstaniu ściągnął żonę z dziećmi do Rybnika z Rokiczy pow. kozielski 

– żona przebywała tam w gospodarstwie rolnym, otrzymanym w spadku po 

rodzicach. Z Rybnika przeniósł się do Czyżowic, osiedlając się w tej 

miejscowości na stałe. W 1932 r. przeszedł na emeryturę. Był członkiem 

Związku Powstańców Śląskich. W okresie okupacji hitlerowskiej – posądzony o 

zamiar wysadzania w powietrze budynków należących do trzech rodzin 

niemieckich (renegatów) – co było nieprawdą, został aresztowany w styczniu 

1940 i przekazany do więzienia w Rybniku. Po trzech tygodniach dostał się do 

KL Auschwitz gdzie zginął 6.03.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki – Marii Knauer z d. Kozubek i Teodora 

Hołomka), skor. 8; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

KOŻDOŃ FRANCISZEK,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 146601, KL Buchenwald nr 30076. 

Urodzony 26.09.1915 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej, był uczniem rybnickiego 

gimnazjum. Harcerz IX Drużyny Harcerzy mi. Tadeusza 

Kościuszki w Chwałowicach. W czerwcu 1939 r. powołany 

został do służby wojskowej. Uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu w Szarych Szeregach, był żołnierzem organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK.  

Aresztowany 25.06.1943 r., przebywał wpierw w więzieniu śledczym w 

Mysłowicach, a następnie przekazany został 6.09.1943 r. do KL Auschwitz 

gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 146601. Transportem zbiorowym 

wywieziony do KL Buchenwald gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 30076. 

Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. przez wojska 

amerykańskie i wrócił do kraju. Pracował w resorcie górnictwa, do czasu 

przejścia na emeryturę na stanowisku z-cy dyrektora do spraw inwestycyjnych 

kopalni „Moszczenica” i „Jastrzębie”. Członek i działacz Związku 

Kombatantów RP w Rybniku. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 26; Rybnik. 

Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 244; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 87; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 392; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o 

ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 165-170, 308, 383; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim 
w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 8; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 

262, 263; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., 

s. 15, 39, 44, 45, 203, 256; Zbiory J. Delowicza; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków 
ZWZ. 

 

KOŻDOŃ FRANCISZKA z d. KEMPNA,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 50195. 

Urodzona 22.12.1891 r. w Pielgrzymowicach pow. rybnicki. 

Matka wielodzietnej rodziny: Franciszka, Józefa, Janiny, 

Tadeusza, Władysława, Pawła, Jana, Jerzego – także 

więzionych w obozach koncentracyjnych, działaczka ZHP, 
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Towarzystwa Polek, Towarzystwa Śpiewaczego „Seraf”. Od 

jesieni 1939 r. rodzice i starsi synowie należeli do SZP – 

ZWZ/AK. W ich domu prowadzono nasłuch radiowy, 

kolportowano prasę.  

Aresztowana za sprzyjanie ruchowi oporu 25.06.1943 r., przekazana została 

wpierw do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd przetransportowana 

20.07.1943 r. do KL Auschwitz-Birkenau i zarejestrowana jako numer obozowy 

50195. Zmarła 29.01.1944 r. w obozie kobiecym Birkenau na tyfus.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 165-170; 

L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 87; J. Klistała, Działacze rybnickiego 
ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., 16, 22, 27, 28, 32; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 567; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 262, 263; Zbiory J. Delowicza; APMA-B Ankieta 

25.01.1956 r. (sygn. Mat./1013, nr inw. 43617). 

 

KOŻDOŃ JAN,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 132125, KL Buchenwald. 

Urodzony 19.10.1927 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Harcerz IX Drużyny 

Harcerzy mi. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Z nastaniem okupacji 

hitlerowskiej członek Szarych Szeregów. Aresztowany przez gestapo 

25.06.1943 r. wpierw przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach, a 

następnie przekazywany do obozu KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 

jako więzień nr 132125. Potem przekazany był do KL Buchenwald gdzie 

doczekał się wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. Po powrocie do domu, podjął 

działalność w harcerstwie – był drużynowym IX Drużyny w Chwałowicach. 

Inżynier górnik, sztygar w kopalni „Chwałowice”. Porucznik WP, członek 

Związku Kombatantów RP. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 165-170; 

J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 18, 28, 
34, 35, 36; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 87; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 263; Zbiory J. Delowicza.  

 

KOŻDOŃ JANINA,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 548417, KL Rawensbrück. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 4.02.1919 r. w Chwałowicach k/Rybnika, harcerka. Ukończyła 

gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowana w ruchu oporu – działała w Szarych Szeregach. Aresztowana 

25.06.l943 r., wpierw była więziona w więzieniu śledczym w Mysłowicach a 

stamtąd przekazana 6.09.1943 r. do KL Auschwitz-Birkenau gdzie 

zarejestrowana była jako więźniarka nr 548417. 8.09.1944 r. została 
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przetransportowana do KL Rawensbrück gdzie doczekała się wyzwolenia przez 

wojska amerykańskie. Zmarła w latach 70-tych, spoczywa na cmentarzu w 

Chwałowicach.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 165-170; 

J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 17, 28, 
32, 33, 35, 36, 111; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 88; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 262, 263; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, 

Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 589; Zbiory J. Delowicza.  

 

KOŻDOŃ JÓZEF,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen nr 43706 i 5303. 

Urodzony 12.03.1917 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Harcerz IX Drużyny 

Harcerzy mi. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Ukończył rybnickie 

gimnazjum, wstąpił ochotniczo do wojska polskiego. Uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Od początku okupacji działał w ruchu oporu w Szarych 

Szeregach, ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo, 5.05.1940 r. i 

przetransportowany do KL Dachau, 26.06.1940 r. został przekazany do KL 

Mauthausen-Gusen gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 43706 i 5303. 

Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 5.05.1945 r. Po powrocie do domu 

podjął pracę jako sztygar w kopalni w Mysłowicach. Zmarł w latach 70-tych, 

spoczywa na mysłowickim cmentarzu. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 165-170; 

L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 88; J. Klistała, Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., 16, 25, 26, 35, 36; APMA-B Kartoteka 
(sygn. D. Mau. 3a/11809, nr inw. 65749); Zbiory J. Delowicza.  

 

KOŻDOŃ PAWEŁ (ojciec),  
Więzień KL Rawensbrück. 

Urodzony 30.06.1890 r. w Karwinie. Pracował w kop. „Chwałowice” w 

Chwałowicach, był wiceprzewodniczącym rady zakładowej w kopalni. Działacz 

społeczny, współzałożyciel i członek Towarzystwa Śpiewaczego „Seraf” w 

Rybniku, organizator Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Chwałowicach 

oraz Towarzystwa Czytelni Ludowych. Członek POW Górnego Śląska, 

uczestnik trzech powstań śląskich, działacz plebiscytowy. Przed drugą wojną był 

zastępcą naczelnika gminy w Chwałowicach. Aresztowany 10.09.1939 r., 

skierowany został do KL Rawensbrück gdzie zginął 12.06.1942 r.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 165-170; 

L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 88; J. Klistała, Działacze rybnickiego  
ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 15, 21-24; L. Musiolik, Od Związku 

Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Zbiory J. Delowicza.  

 

KOŻDOŃ PAWEŁ (syn),  
Więzień KL Auschwitz nr 130970. 
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Urodzony 11.07.1924 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Harcerz IX Drużyny 

Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Z nastaniem okupacji 

hitlerowskiej działał aktywnie w ruchu oporu w Szarych Szeregach, był 

żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo 

25.06.1943 r. Po śledztwie, 23.07.1943 r. przekazany na pobyt w KL Auschwitz 

gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 130970. Zbiegł z obozu 31.08.1944 

r. i podjął ponownie walkę z okupantem w oddziale partyzanckim AK. Zginał 

12.12.1944 r. w czasie akcji partyzanckiej w Chwałowicach. Pochowany na 

chwałowickim cmentarzu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 88; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 367; M. Brzost, Rybnicki 

Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 135; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim 
w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 8; Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 

262, 263; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 308, 381; 

Zbiory J. Delowicza.  
 

KOŻDOŃ WŁADYSŁAW, 
Więzień KL Buchenwald.  

Urodzony 1.09.1922 r. w Chwałowicach k/Rybnika. Harcerz IX Drużyny 

Harcerzy im, Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Z nastaniem okupacji 

członek Szarych Szeregów i tajnej drużyny harcerskiej w Chwałowicach gdzie 

był drużynowym. Aresztowany przez gestapo 10.09.1939 r., wywieziony do KL 

Buchenwald, 11.04.1945 r. został wyzwolony przez wojska amerykańskie. W 

1946 r. zdał maturę w rybnickim gimnazjum. Zamieszkał we Wrocławiu. Po 

ukończeniu studiów na politechnice wrocławskiej, zatrudniony został jako 

inżynier w biurze projektów we Wrocławiu. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 165-170; 
L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 88; J. Klistała, Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 17, 23, 24, 35, 36; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, pod red. J. Ligenzy Katowice 1970 r., s. 263; Zbiory J. Delowicza.  

 

KOŹLIK FRANCISZEK, 
Więzień  KL Dachau, KL Sachsenhausen.  

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 20.05.1940 r. i przekazany do 

KL Dachau, następnie do KL Sachsenhausen. W tym ostatnim obozie przebywał 

do zwolnienia w dniu 20.11.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KRAK ANNA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona 27.09.1916 r. w Wodzisławiu Śl., córka Franciszka i Gertrudy z d. 

Kwaśny, mieszkanka Wodzisławia. Wraz z siostrą Heleną i Jadwigą Skupniową, 

w okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowała się jako łączniczka w organizacji 

konspiracyjnej AK. Gdy jednak organizacja ta została w 1944 r. 

zdekonspirowana, Anna i Helena zostały aresztowane 28.09.1944 r. w 

Wodzisławiu, skąd przekazane były do więzienia w Rybniku. W styczniu 1945 

r. przetransportowano je do KL Ravensbrück. Po kilku tygodniach obóz ten był 
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ewakuowany i dostały się do KL Bergen-Belsen. Wiadomo jednak, że obydwie 

siostry chorowały na tyfus. Doczekały się wyzwolenia w tym ostatnim obozie 

15.04.1945 r. przez wojska brytyjskie. Anna leczona skutecznie w szpitalu z 

tyfusu, odzyskała zdrowie. Przebywała następnie w obozie dla repatriantów i w 

październiku 1945 r. powróciła do domu 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Skrzypek z d. Krakówka), skor. 6.  

 

KRAK HELENA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona 11.08.1915 r. w Wodzisławiu Śl., córka Franciszka i Gertrudy z d. 

Kwaśny, mieszkanka Wodzisławia. Harcerka Chorągwi Śląskiej ZHP, członkini 

chóru „Wiosna”. Przed wojną po ukończeniu szkoły powszechnej, pomagała 

rodzicom w prowadzeniu restauracji. W działalność konspiracyjną 

zaangażowała się w 1942 r. w komórce gospodarczej Inspektoratu Rybnickiego 

AK. Wraz z siostrą Anną oraz Jadwigą Skupniową, wykonywała zadania jako 

łączniczka. Dla Oddz. Partyzanckiego „Wędrowiec” zdobywała żywność na 

„lewe” kartki, kwaterowała kurierów, kolportowała prasę, przechowywała broń. 

Gdy organizacja ta została w 1944 r. zdekonspirowana, wraz z Anną była 

aresztowana 28.09.1944 r. – wpierw więzione były w Rybniku. Z Rybnika 

przetranstowane zostały do KL Ravensbrück, a stamtąd po kilku tygodniach w 

marszu ewakuacyjnym (gdy zbliżał się front) dostały się do KL Bergen-Belsen. 

Obóz został wyzwolony 15.04.1945 r. przez wojska angielskie lecz niestety, w 

trzecim dniu po wyzwoleniu tj. 17.04.1945 r. Helena umiera z wyczerpania 

fizycznego związanego z przebywaniem w obozach i na skutek przebytego 

tyfusu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; Materiały archiwalne J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Skrzypek z 

d. Krakówka), skor. 6. 
 

KRAKAUER MAJER,  
Więzień KL Auschwitz nr 160142. 

Urodzony w 1895 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 2.11.1943 r. jako więzień 

nr 160142. Przeniesiony do KL Dachau. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia 

w dniu 29.04.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 421. 

 

KRAKOWCZYK FRANCISZEK,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 3.10.1899 r. w Essen Borbeck w Nadrenii w Niemczech. W 1909 r. 

przyjechał wraz z rodzicami do Czyżowic. Pracował jako górnik w kop. 

„Rymer” w Niedobczycach. Członek POW Górnego Ślaska, działacz 

plebiscytowy, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W trzecim 

powstaniu dowódca oddziału karabinów maszynowych 3 kompanii 14 pułku 

powstańczego. Od 1922 r. członek Związku Powstańców Ślaskich. W okresie 

międzywojennym był kierownikiem placówki granicznej w powiecie rybnickim. 

Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dwukrotnie aresztowany w 
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okresie okupacji hitlerowskiej za drugim razem przekazany do obozu 

koncentracyjnego – nieznana nazwa obozu. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu zamieszkał w 

Rybniku. Odznaczony między innymi: Śląskim Krzyżem Powstańczym, 

Gwiazdą Górnoślaską, Brązowym Krzyżem Zasługi na Śląskiej Wstędze 

Waleczności i Zasługi I klasy. Zmarł 1.05.1965 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 89; W zachowanych dokumentach APMA-B 

oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

KRAMARZ HERMAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, więzienia w Katowicach, Brzegu, Rawiczu. 

Mieszkaniec Niewiadomia w pow. rybnickim, były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Po powrocie z kampanii wrześniowej w dniu 3.10.1939 r. 

został aresztowany przez gestapo i więziony w Rybniku, Katowicach, Brzegu, 

oraz w Rawiczu – skąd został zwolniony 6.12.1940 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Zbiory J. 
Delowicza. 

 

KRASEK JÓZEF,  
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Pogrzebienia k/Rydułtów pow. rybnicki. Urzędnik państwowy, 

zmobilizowania w 1939 r. – uczestnik kampanii wrześniowej w stopniu 

podchorążego. Aresztowany w 1940 r. w związku z odmową podpisania 

volkslisty i odmową wstąpienia do wojska niemieckiego, przekazany został do 

KL Oranienburg pod Berlinem. Zwolniony w 1943 r. Brak innych informacji o 

tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KRASZYNA FRYDERYK, 
Więzień Oflagu Braunschweig, Oflagu Wildenberg. 

Mieszkaniec Rybnika. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu 

podporucznika, dowódca plutonu w baonie Obrony Narodowej „Rybnik”. 

Wzięty do niewoli niemieckiej – jeniec Oflagu XI B Braunschweig (Brunszwik) 

i Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

KRASZYNA GÜNTHER BERTRAM, pseud. „Grom”,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 17.07.1911 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, syn 

Ryszarda i Małgorzaty z d. Grze, mieszkaniec Rydułtów. 

Mistrz kominiarski, były komendant Związku Rezerwistów 

WP i członek organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W czasie 

okupacji hitlerowskiej organizował pomoc dla tych rodzin, 

których członkowie walczący z okupantem musieli się 

ukrywać.  

Wraz z Janem Margiciokiem w pierwszych dniach okupacji, zajmował się 

kolportażem ulotek antyhitlerowskich, rozprowadzając je wśród patriotów 
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polskich. Często pełnił funkcję kuriera, jeżdżąc w sprawach organizacyjnych do 

Krakowa gdzie mieścił się sztab ZWZ, zaś w jego mieszkaniu odbywały się 

zebrania członków tej organizacji. Posiadając w domu nielegalnie sprzęt 

radiowy, słuchał wraz z kolegami audycji radiowych BBC. Po aresztowaniu 

przetransportowany został do KL Auschwitz gdzie zginął 21.09.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 33227/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 15:00, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 665; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 221, nr id. 31414; Zbiory J. Delowicza. 

 

KRAUZE STEFAN, 
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz. 

Urodzony 31.08.1909 r. w Pakości pow. inowrocławski. Ukończył w 

Bydgoszczy Szkołę Zawodową Drogerzystów, a ponieważ na miejscu było 

ciężko z pracą, przyjechał w 1932 r. do pracy na Śląsk – do Wodzisławia Śl. Po 

dwóch latach usamodzielnił się (do tej pory był pomocnikiem drogerzysty) i 

otworzył własną drogerię w Biertułtowach. W 1935 r. ożenił się z Heleną z d. 

Rduch, córką powstańca i działacza plebiscytowego. Stefan zaangażował się w 

prace społeczne w Radlinie – był członkiem miejscowego Koła PCK, członkiem 

chóru męskiego „Echo”, był także sekretarzem Straży Pożarnej w Biertułtowach. 

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, ewakuowany na wschód, ale już 

w pierwszych dniach okupacji powrócił do Biertułtów. Pozbawiony drogerii i 

eksmitowany ze służbowego mieszkania, zamieszkał u teściów. Gdy został 

zmuszony do zdeklarowania się w sprawie przyznania volkslisty, napisał że jest 

narodowości polskiej. W grudniu 1939 r. nielegalnie przedostał się za granicę do 

Guberni – do Trzebini, a następnie do Krakowa i tam prowadził drogerię – nie 

pokazując się w Radlinie. W Krakowie zaangażował się jako łącznik organizacji 

konspiracyjnej AK. Został aresztowany zupełnie przypadkowo podczas obławy 

– jadąc tramwajem w lipcu 1944 r. Uwięziono go na Montelupich i tego samego 

dnia po spisaniu personaliów przetransportowany został do Płaszowa pod 

Krakowem. Obóz ten był filią KL Auschwitz. Przeżył w obozie do wyzwolenia 

przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 r. Po wojnie wrócił do pracy w drogerii 

w Wodzisławiu a potem w Rybniku. W drogerii w Rybniku pracował do 1969 r. 

kiedy to przeniósł się do pracy w kop. „Marcel” gdzie podjął pracę magazyniera. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Stefana Krause), skor. 3; W zachowanych dokumentach APMA-B 

nie figuruje. 

 

KRAWCZYK LEON,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 26.10.1904 r. Nauczyciel szkoły powszechnej w Rowniu k/Rybnika. 

Aresztowany przez gestapo i osadzony w KL Auschwitz gdzie zginął w 1942 r.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 71. 

 

KRAWCZYK PAWEŁ,  
Więzień KL Buchenwald. 
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Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, członek POW Górnego Śląska, były powstaniec 

– uczestnik powstań śląskich, były dowódca kompanii powstańców. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej tj. 6.09.1939 r. i 

osadzony w KL Buchenwald. Został zwolniony z obozu 27.07.1941 r.  
Bibliografia: Materiały archiwalne J. Delowicza.  

 

KRAWIEC GERTRUDA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona 1.02.1904 r. w Zabrzu, mieszkanka Jastrzębia pow. rybnicki. Podczas 

okupacji hitlerowskiej zaangażowała się w działalność organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK – pełniła funkcję łączniczki. Przez zdradę w 

organizacji, została we wrześniu 1944 r. aresztowana i więziona wpierw w 

Rybniku, a następnie przesłana do KL Bergen-Belsen (w tym obozie spotkała się 

z Anną Skrzypiec z Wodzisławia, która przybyła do KL Bergen-Belesen z KL 

Ravensbrück). Gertruda zmarła w obozie z wycieńczenia w kwietniu 1945 r. – 

na krótko przed wyzwoleniem obozu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki Jadwigi Koniecznej z d. Krawiec), skor. 5. 

 

KRAWIEC KAROL, 
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz nr 24805. 

Urodzony 2.12.1877 r. w Gorzyczkach pow. rybnicki, mieszkaniec Olzy. Jako 

20 letni chłopak wyemigrował do Westfalii i tam pracował w kopalni Herton. 

Włączył się na emigracji do działalności narodowej w polskich towarzystwach 

kulturalno-oświatowych. Był współorganizatorem Polskiego Związku 

Zawodowego Górników w Herton. Brał udział w pierwszej wojnie światowej. 

Gdy zmarła mu pierwsza żona, ożenił się powtórnie z córką polskiego emigranta 

i po wojnie w maju 1919 r. powrócił z rodziną na Śląsk, osiedlając się w Lubomi 

i podejmując pracę w gospodarstwie rolnym. W nowym miejscu zamieszkania 

bardzo aktywnie działał w polskich organizacjach. Był członkiem POW 

Górnego Śląska, członkiem bojówki – ochraniającej polskie wiece przed 

plebiscytem w 1921 r. Uczestnik powstań śląskich. W trzecim powstaniu 

walczył w IV pułku raciborskim w kompanii lubomskiej. Za zasługi dla Polski 

odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz innymi odznaczeniami. Po 

podziale Górnego Śląska na część polską i niemiecką – Lubomia pozostała przy 

Polsce. W 1924 r. na skutek nieporozumień z niemieckim właścicielem 

gospodarstwa, w którym dotychczas pracował, wraz z rodziną opuścił Lubomię i 

przeniósł się do Olzy – skąd dojeżdżał do pracy w kop. „Anna” w Pszowie. W 

Olzie był członkiem Związku Powstańców Śląskich, organizatorem i opiekunem 

młodzieży powstańczej oraz działaczem Związku Zawodowego Górników przy 

kopalni w Pszowie. W 1938 r. przeszedł na emeryturę. W Olzie jego przeszłość 

polityczna była nieznana, ale w październiku został wezwany na gestapo w 

Raciborzu i 4.11.1941 r. po przesłuchaniu aresztowany. Po dwóch tygodniach 

przekazano go do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 

24805. Zginął 26.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 1663/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:50, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzmuskeldegeneration” (zawał mieśnia sercowego). 
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Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 163, nr id. 3295; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 
żony – Apolonii Krawiec), skor. 8. 

 

KRET JAN, 
Więzień Polenlagru w Frydlandzie nr 85. 

Urodzony 17.05.1908 r. w miejscowości Maczki-Sosnowiec, syn Stanisława i 

Marianny z d. Majchrzak, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu 

czteroklasowej szkoły powszechnej, uczęszczał dwa lata do ośmioklasowego 

Gimnazjum im. Waleriana Łukaszewicza w Maczkach, gdzie wstąpił do ZHP w 

1920 r. i pracował w harcerstwie jako instruktor do 1939 r. Po ukończeniu 

czwartej klasy Gimnazjum, uczęszczał do Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego w Mysłowicach, które ukończył w czerwcu 1930 r. Pracował 

jako nauczyciel do wybuchu drugiej wojny światowej w Pszczynie, Palowicach i 

w Żorach. Ożenił się w 1938 r. z Marią z d. Kołatek – mieszkanką Żor. W 

okresie okupacji hitlerowskiej wraz z żoną i synami Januszem i Andrzejem 

odmówił przyjęcia volkslisty więc umieszczeni zostali 12.04.1943 r. w obozie 

przejściowym we Frydlandzie nr 85 k/Opola. Z obozu tego zostali zwolnieni 

10.08.1943 r. i wywiezieni do Krakowa. Tam wysadzono ich na peronie dworca 

– bez zabezpieczenia mieszkania i środków do życia. Udali się zatem do 

krewnych do Muniaczkowic. Po dwóch miesiącach Jan Kret otrzymał 

mieszkanie i zatrudnienie w Zembocinie. Tam przebywał wraz z rodziną do 

zakończenia okupacji hitlerowskiej. Po wyzwoleniu wrócił do Żor gdzie w 

zawodzie nauczyciela pracował aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. 

Posiadane odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny 

Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa 

Katowickiego i inne odznaczenia. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory – ludzie i wydarzenia, 1999 r., s. 80-81; Zbiory J. Delowicza, segr. I. 
 

KRETEK JÓZEF, 
Więzień KL Mittelbau-Dora. 

Urodzony 6.02.1903 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Był 

uczestnikiem trzeciego powstania śląskiego. Aresztowany 5.08.1942 r. za 

przynależność do ruchu oporu, przekazany został do KL Mittelbau-Dora – 

olbrzymiej podziemnej fabryki zbrojeniowej, założonej w pobliżu Nordhausen 

(Turyngia w Niemczech). Mimo potwornych warunków jakie panowały w tym 

obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 11.04.1945 r. przez wojska 

amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7.  

 

KROK PIOTR, 
Jeniec Oflagu w górach Harzu nr 331, w Lubece. 

Urodzony 1.08.1914 r. w Sośnicy pow. gliwicki, syn Karola i Anny z d. 

Przywara. Szkołę powszechną skończył w Rybniku w 1928 r., a następnie 

uczęszczał do Średniej Szkoły Ekonomicznej w Rybniku, którą ukończył w 

1932 r. W latach 1933-1935 pracował w Starostwie w Rybniku. Czynną służbę 

wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Cieszynie w latach 1935-

1936. Po powrocie z wojska, należał do Obrony Narodowej miasta Rybnika. W 



 197 

okresie 1936-1939 r. pracował w kop. „Chwałowice” i kop. „Jankowice”. 

Ostatniego sierpnia 1939 r. zmobilizowany, stacjonował przy Kadrze Piechoty II 

w Oświęcimiu. 2.09.1939 r. dostał się z wojskiem do Tarnowa gdzie otrzymał 

przydział jako dowódca plutonu CKM i prowadził obronę przeciwlotniczą 

miasta Tarnowa w kierunku na „Mościec”. Dnia 21.09.1939 r. dostał się do 

niewoli niemieckiej i przebywał w różnych oflagach do 2.05.1945 r. Pierwszym 

obozem był Oflag XI A w górach Harzu gdzie otrzymał numer 331, ostatnim był 

obóz w Lubece gdzie doczekał się wyzwolenia 2.05.1945 r. Po powrocie do 

kraju w latach 1946-1948 r. studiował w Wyższym Studium Kontroli 

Ekonomicznej przy Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych w 

Katowicach. Niezależnie od studiów, pracował zawodowo od 1946-1947 w 

Centralnym Zarządzie Przemysłu w Katowicach, od 1947-1948 r. w Gliwickim 

Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Inspektoracie Kontroli. Z dniem 

1.10.1948 r. przeniesiony został do pracy w Przemyśle Chemicznym. Od 

1.10.1948 do 15.03.1952 r. pracował w Zakładach Chemicznych „Azoty” w 

Jaworznie na stanowisku dyrektora Finansowo-Handlowego, od 15.03.1952 r. 

do 31.08.1962 w Zakładach Chemicznych „Pronit” w Pionkach także na 

stanowisku dyrektora. Od 1.09.1962-28.02.1971 r. pracował w Rafinerii Nafty w 

Czechowicach na stanowisku dyrektora d/s. Ekonomicznych, skąd 1.03.1971 r. 

przeniesiony został do Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Weglowego, a 

następnie w kop. „Moszczenica” w Jastrzębiu, gdzie pracował do przejscia na 

emeryturę. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. I. 
 

KRÓL OTTO,  
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen nr 48491. 

Urodzony 23.09.1916 r. w Bujakowie pow. rybnicki. (Po wojnie zmienił imię na 

Janusz). Od szóstego roku życia przebywał w Rogowie, gdzie jego ojciec był 

kierownikiem szkoły. Ukończył gimnazjum w Rybniku w 1938 r. Podczas 

okupacji do czasu aresztowania pracował jako robotnik kolejowy na torach 

miedzy Boguminem, a Kuźnią Raciborską. Gdy został wezwany na policję do 

podpisania Volkslisty, w rubryce o narodowości, wpisał że jest narodowości 

polskiej. To samo stwierdzał przy poborze do wojska i spisie ludności. Podczas 

pracy na torach w okresie okupacji dokonał sabotażu urządzeń kolejowych. 

Wsypał piasek do jednej z oliwiarek na osi pociągu towarowego, co 

spowodowało zatarcie się osi wagonu i zatrzymanie na dłuższy czas całego 

transportu. Oskarżony o dokonanie owego sabotażu, został 5.03.1943 r. 

wezwany na gestapo w Raciborzu gdzie był torturowany. Z Raciborza 

19.03.1943 r. przekazano go do KL Auschwitz. W tym obozie przebywał dwa 

miesiące, a następnie 24.01.1944 r. przniesiony był do KL Mauthausen-Gusen 

gdzie został oznaczony numerem więźnia 48491. Pracował w kamieniołomach, a 

po pewnym czasie, przeniesiono go do fabryki produkcji części samolotów i 

broni. Przeżył w obozie i doczekał się wyzwolenia 5.05.1945 r. Brat Otta – 

Edward – także aresztowany, przebywał w KL Oranienburg. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Otta (Janusza) Króla), skor. 9. 
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KRÓTKI KAROL, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Mauthausen nr 117972, podobozu 

Ebensee. 

Urodzony 18.10.1910 r. w Jastrzębiu Dolnym pow. rybnicki, mieszkaniec 

Jastrzębia. Wpierw listonosz, a w ostatnich latach przed drugą wojną światową 

był naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Jastrzębiu. Wiosną 1939 r. 

zmobilizowany został do Pułku Łączności w Krakowie. Z tym pułkiem walczył 

we wrześniu 1939 r., został ranny w ramię i dostał się do niewoli niemieckiej, z 

której zwolniono go w grudniu 1939 r. W okresie okupacji pracował jako 

listonosz w Jastrzębiu. Wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W 

wyniku zdrady został aresztowany i przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po śledztwie przekazany do KL Auschwitz. Przebywał w tym 

obozie do czasu ewakuacji więźniów w „marszu śmierci” (18.01.1945 r.) z 

Oświęcimia do Wodzisławia Śl. a stamtąd przetransportowany do KL 

Mauthausen gdzie otrzymał nr więźnia 117972. Z tego obozu przeniesiony 

został do podobozu w Ebensee. Został wyzwolony 6.05.1945 r. Do domu 

powrócił w lipcu 1945 r. i ponownie pełnił obowiązki naczelnika poczty w 

Jastrzębiu. Zmarł w 1958 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją wdowy – Heleny Krótki), skor. 5. 

 

KRUCZEK MICHAŁ,  
Więzień KL Auschwitz nr 218. 

Urodzony 24.09.1914 r. w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. 

Aresztowany 14.051940 r. w Krakowie „...jako zawzięty Polak” i 

przetransportowany do KL Auschwitz, 14.06.1940 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 218. Następnie przebywał w podobozie 

Golleschau (przy cementowni w Goleszowie i tam zatrudniony). Odzyskał 

wolność 2.06.1942 r. – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 25; (Z SUPLEMENTU). 
 

KRUPA AGNIESZKA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 19.01.1889 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, córka 

Franciszka i Florentyny z d. Wesoły, mieszkanka Raciborza. Po aresztowaniu 

przekazana do KL Auschwitz gdzie zginęła 27.12.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 36139/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarła o godz. 11:35, określenie przyczyny zgonu to „allgemeine 

Körperschwäche” (ogólne wyczerpanie organizmu). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 25, s. 131, nr id. 66392. 
 

KRUPA FRANCISZEK, 
Więzień w Gliwicach, w Gratz. 

Urodzony 14.05.1899 r. w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, mieszkaniec 

miejscowości Bzie – brat Wilhelma, rolnik. Był aktywnym działaczem 

plebiscytowym – członkiem komisji ze strony polskiej. Powstaniec – uczestnik 

trzech powstaniach śląskich, w trzecim powstaniu służył w 9 kompanii 13 pp 
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żorskiego. Walczył pod Górą św. Anny. Po 1922 r. podjął pracę jako górnik w 

kop. „Rymer” w Niedobczycach. W okresie kryzysu gospodarczego 1930-1939 

r. został zwolniony z kopalni i wrócił do pracy we własnym gospodarstwie 

rolnym. Podczas okupacji dostał nakaz pracy przymusowej w Pawłowicach – w 

majątku barona von Reicensteina. W listopadzie 1942 r. został aresztowany. Sąd 

Specjalny w Gliwicach skazał go na dwa lata karnego obozu pracy, za udzielenie 

schronienia przez jeden wieczór dwom rosyjskim jeńcom – uciekinierom z 

obozu. Z Gliwic dostał się do obozu karnego w Gratz, pracował tam w 

kamieniołomach. W obozie podupadł na zdrowiu, dostał się do szpitala, i 

podleczony – po czterech tygodniach wrócił do obozu, został zwolniony w 1944 

r. i wróciwszy do domu, zajmował się już wyłącznie własną gospodarką. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Krupu), skor. 5. 

 

KRUPA WILHEL,  
Więzień w Mysłowicach, KL Oranienburg, KL Flossenburg. 

Urodzony 14.09.1896 r. w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, brat 

Franciszka, mieszkaniec Bzia. Z zawodu był kowalem i pracował w kuźni 

majątku barona von Reizenstein. Z pierwszej wojny światowej wrócił do domu 

w lutym 1919 r. i zaraz wstąpił do POW Górnego Śląska. Był powstańcem – 

uczestnikiem trzech powstań śląskich. W trzecim powstaniu służył w 9 kompanii 

13 żorskiego pułku piechoty – walcząc później pod Górą Św. Anny. Ożenił się 

w 1921 r. Po wybuchu drugiej wojny światowej pracował jako kowal w tym 

samym majątku barona von Reizenstein. Na początku okupacji – 8.09.1939 r. 

wezwany na posterunek policji niemieckiej w Golasowicach, został aresztowany 

i przesiedział dwa tygodnie w więzieniu w Pszczynie, a następnie dwa tygodnie 

w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po jakimś czasie, przewieziono go do 

KL Oranienburg z tego obozu do KL Flossenbürg w Bawarii, gdzie pracował w 

kamieniołomach. Dnia 28.08.1941 r. dzięki staraniom żony, został zwolniony z 

obozu. Po powrocie do domu podjął pracę w kuźni. Poszedł na emeryturę w 

1948 r. Posiadał odznaczenia: Śląski Krzyż Powstańczy i Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Wilhelma Krupy), skor. 5. 

 

KRUPIŃSKI BOLESŁAW, 
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 15.03.1893 r. w Woronczynie na Wołyniu. 

Ukończył studia na Politechnice w Petersburgu. Został 

inżynierem – specjalistą w dziedzinie górnictwa. W latach 

1933-1939 dyrektor kop. „Rymer” w Niedobczycach 

k/Rybnika. W okresie przed drugą wojną światową był 

naczelnym dyrektorem Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. 

Podczas okupacji hitlerowskiej został aresztowany i skazany 

na pobyt w KL Buchenwald.  

Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. Po wojnie w latach 

1945-1950 był organizatorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, był 

wiceministrem górnictwa i przewodniczącym Państwowej Rady Górnictwa. 
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Został profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach. Jego imieniem nazwano Technikum Górnicze w Rybniku. 

Zmarł w 1972 r. w Warszawie, pochowany na Powązkach.  
Bibliografia: L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 23; L. Musiolik, Rybniczanie 

słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 90-91; Zbiory J. Delowicza.  
 

KRYG ZENON, 
Więzień w Mysłowicach, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg, podobozu Nersbruck.  

Urodzony 22.10.1905 r. w Poznaniu, mieszkaniec Wodzisławia Śl., z zawodu 

fryzjer. Po uzyskaniu niepodległości Polski po pierwszej wojnie światowej, jako 

czternastoletni chłopak był gońcem w powstaniu wielkopolskim. Harcerz a 

następnie członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1928 r. przybył na 

Górny Śląsk osiedlając się w Wodzisławiu gdzie prowadził własny zakład 

fryzjerski. Ożenił się w 1935 r. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. w 

23 pułku artylerii i dostał się do niewoli niemieckiej pod Lwowem, z której 

powrócił w listopadzie tegoż roku. Ponieważ nie otrzymał zezwolenia na 

otwarcie swojego zakładu fryzjerskiego, podjął prace w koksowni w Radlinie. 

Po krótkim czasie dostał nakaz pracy z Arbeitzamtu do pracy w Kędzierzynie, a 

następnie w okolicach Gliwic gdzie pracował jako robotnik na torach 

kolejowych. Wiosną 1940 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej Orzeł Biały w 

Wodzisławiu Śl. Organizacja została zdekonspirowana, a on aresztowany 

22.06.1943 r. i przewieziony na gestapo w Rybniku. Następnie, 

przetransportowany został wraz z innymi więźniami do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Po czterech miesiącach przesłano go do KL Gross-Rosen w 

Rogoźnicy gdzie pracował w kamieniołomach. Stamtąd przekazany był do KL 

Flossenburg, a potem do filii KL Dachau – do Nersbruck (tam przebywał 

najdłużej) i wykonywał obowiązki fryzjera. Został wyzwolony w kwietniu 1945 

r. przez wojska amerykańskie. Po wojnie wrócił do Wodzisławia, pracował w 

handlu, potem w kop. „Marcel” w Radlinie – w kontroli technicznej. Był 

aktywnym działaczem społecznym w Wodzisławiu Śl. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Zenona Kryga), skor. 6. 

 

KRYŁOSZAŃSKI ROMAN, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowany w drugiej połowie 

1942 r., przekazany został do obozu przejściowego Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak bliższych informacji o losie tego więźnia.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KRZYK PAWEŁ,  
Więzień więzienia Bruksal k/Karlsruhe. 

Urodzony 7.04.1922 r., syn Piotra, zamieszkały w Rybniku. Aresztowany 

27.10.1944 r. i przetransportowany do więzienia Bruksal k/Karlsruhe. Odzyskał 

wolność 9.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
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KRZYKAŁA EDWARD, 
Więzień w Raciborzu.  

Mieszkaniec wioski Pogrzebień k/Rydułtów pow. rybnicki, kolejarz. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i więziony przez 

bardzo długi okres w więzieniu w Raciborzu. Uzyskał wolność wraz z 

zakończeniem wojny. Zmarł w 1965 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KRZYKAŁA IGNACY,  
Więzień w Raciborzu. 

Mieszkaniec wioski Adamowice w pow. rybnickim. Aresztowany przez 

hitlerowców 15.07.1941 r. i więziony w Raciborzu, skąd po miesiącu 

sadystycznych przesłuchań został zwolniony tj. 15.08.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KRZYSTEK RUDOLF,  
Więzień w KL Auschwitz nr 17447. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 27.04.1892 r. w Karwinie, syn Józefa i Antoniny s d. Ostruzka. 

Nauczyciel szkoły powszechnej w Pogwizdowie pow. cieszyński. Ostatnie dwa 

lata przed okupacją hitlerowską mieszkaniec Radlina. Był członkiem organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w Cieszynie i przetransportowany 

30.06.1941 r. do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 

17447. Zginął w tym obozie 18.02.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

1359/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:00, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Phlegmone” (katar/nieżyt jelit 

przy flegmonie).  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 71; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1359, nr id. 2991. 

 

KUBATKO EDWARD,  
Więzień w Mysłowicach, KL Dachau. 

Urodzony 6.09.1917 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, mieszkaniec tejże 

miejscowosci. Działacz ZHP, uczeń rybnickiego gimnazjum – zdał maturę w 

1937 r. a następnie student. Aresztowany 13.04.1940 r. i przetransportowany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do KL Dachau gdzie zginął.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 91; Zbiory J. Delowicza.  

 

KUBECZKA ADOLF,  
Więzień gestapo w Rybniku i KL Dachau. 
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Mieszkaniec Rybnika, lekarz. Aresztowany 2.05.1940 r. razem z Andrzejem 

Zotyką, Feliksem Popielem i innymi osobami z Rybnika. Przetransportowany do 

KL Dachau. Po jakimś czasie odzyskał wolność – zwolniony z obozu. 

Wróciwszy do domu, jak wielu innych wspaniałych lekarzy z Rybnika, 

zaangażował się w działalność dla ruchu oporu – niosąc pomoc medyczną 

członkom organizacji konspiracyjnych a także pozostałym Polakom 

(pozbawionych opieki lekarskiej przez nie podpisanie Volkslisty). 
Bibliografia: A. i J. Mura, Walka Ślązaków-Zaolzian i Górnoślązaków o Polskę Niepodległą od 1918 r. do 
upadku komunizmu, Rybnik 2007 r.; Wiedza autora niniejszego opracowania; (Z SUPLEMENTU). 
 

KUBEK JERZY,  
Więzień w KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 23.06.1928 r. w Czernicy. Student Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Aresztowany 14.04.1940 r. i w 

transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-

Gusen. Odzyskał wolność 27.09.1943 r. – dzięki skutecznym 

staraniom rodziny. Podjął pracę jako robotnik w Hucie Pokój 

w Bytomiu. Następnie, przymusowo wcielony do niemieckiej 

jednostki wojskowej w Nysie, zbiegł z transportu na front 

wschodni i przedostał się do Słowacji, gdzie dołączył do 

grupy partyzanckiej działającej na terenie Moraw.  

Oddział ten - pod dowództwem Adolfa Ślimka (miejscowość Rudi nad Morawą) 

brał czynny udział w wyzwoleniu Czechosłowacji - do wejścia Armii 

Czerwonej. Po wyzwoleniu w 1945 r. wrócił do kraju, gdzie podjął studia na 

politechnice Gliwickiej na Wydziale Elektrycznym – tam też pracował jako 

pracownik naukowy. Zmarł na zawał serca w 1972 r.  
Bibliografia: Informacja członka rodziny - M. Płonka; (Z SUPLEMENTU). 
 

KUBEK JÓZEF, 
Zamordowany podczas przesłuchania. 

Mieszkaniec miejscowości Czernica pow. rybnicki. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej na początku 1940 r. – na skutek bicia zmarł na 

posterunku policji w Czerwionce. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KUBICA ANTONI, 
Więzień KL Dachau nr 7775. 

Urodzony 6.01.1897 r. w Potępie pow. Tarnowskie Góry. Po ukończeniu 

niemieckiej szkoły powszechnej udał się do seminarium nauczycielskiego w 

Pruszkowie k/Opola – ukończył je 25.01.1918 r. Od 1.02.1918 r. był niemieckim 

nauczycielem w Bykowinie na Śląsku. W listopadzie tegoż roku, skończyła się 

pierwsza wojna światowa i powstała niepodległa Polska. Mimo że ukończył 

niemieckie seminarium nauczycielskie, jako Polak, pragnął służyć swojemu 

narodowi. Podjął się nauczania – wykładania języka polskiego w mowie i piśmie 

dla dzieci tych rodzin, które o to zabiegały. Były powstaniec, uczestnik trzeciego 

powstania. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1922 r., 

pracował w polskich szkołach w powiecie rybnickim, a od 1.11.1925 r. pełnił 
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obowiązki kierownika szkoły w Połomi. Na tym stanowisku pozostał do 

wybuchu drugiej wojny światowej. Przy Związku Powstańców Śląskich 

prowadził organizację Młodzież Powstańcza, a w ramach tej organizacji 

prowadził chór i kółko teatralne. Ożenił się w 1927 r. W 1926-1927 r. ukończył 

wyższy kurs nauczycielski z robót ręcznych w Mysłowicach. 1.09.1939 r. 

uchodził na wschód, lecz po krótkim pobycie w Tarnowie i Krakowie wrócił na 

Śląsk i zamieszkał u teściowej w Chorzowie. Gdy się zameldował na policji, 

znajdowała się tam już opinia o nim – dostarczona z Połomi. Został aresztowany 

3.05.1040 r. i po przesłuchaniu na gestapo w Chorzowie przekazano go do KL 

Dachau, gdzie otrzymał nr 7775. Zmarł w tym obozie 22.03.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Łucji Kubica) skor. 7.  

 

KUBICA JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Aresztowany wraz z rodziną i przekazany do 

obozu koncentracyjnego, gdzie udało mu się przeżyć i wrócić do domu. Brak 

informacji o nazwie obozu w jakim przebywał.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KUBICA ROMAN,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 31.01.1889 r. w Jastrzębiu pow. rybnicki. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Pracował jako górnik w 

kop. „Jankowice” w Boguszowicach. Aresztowany 22.09.1943 r. przekazany do 

KL Mauthausen gdzie zginął.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 88; L. Musiolik, Od Związku 

Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37. 
 

KUBICA ROMAN, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 21.01.1929 r. w Jastrzębiu Górnym. Po aresztowaniu przekazany do 

KL Mauthausen gdzie zginął 19.03.1945 r. Brak innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

KUBICA TEODOR,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Dziemierza k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych 

miesiącach okupacji hitlerowskiej na skutek donosu miejscowych renegatów, 

przekazany do obozu koncentracyjnego i tam zginął. Brak informacji o nazwie 

obozu w którym przebywał. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

KUBOSZEK WŁADYSŁAW, pseud. „Rogosz”, „Bogusław”, „Robak”, 

„Kuba”,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz. 
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Urodzony 15.10.1912 r. w Wiśle Małej w pow. pszczyński. 

Maturę zdał w Gimnazjum w Cieszynie. Studia prawnicze z 

dyplomem magistra ukończył na Uniwersytecie Poznańskim. 

W czasie studiów odbył czynną służbę wojskową w 4 pułku 

Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, kończąc kurs 

podchorążych rezerwy w stopniu podporucznika. W 

okupowanym już kraju, w październiku 1939 r. zaangażował 

się w działalność ruchu oporu w organizacji Orła Białego jako 

organizator i komendant obwodu rybnicko-wodzisławskiego. 

Organizował działalność konspiracyjną w powiecie cieszyńskim i na Zaolziu, 

został pierwszym inspektorem Rybnickiego Inspektoratu Służby Zwycięstwu 

Polski (SZP). Po rozbiciu przez okupanta organizacji Polskie Siły Zbrojne (PSZ) 

i Polska Organizacja Powstańcza (POP), zaangażował się w działalność 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, zostając inspektorem Rybnickiego 

Inspektoratu ZWZ/AK. Aresztowany 9.02.1944 r. i przetransportowany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a następnie przekazany do KL Auschwitz 

gdzie prawdopodobnie został stracony 24.08.1944 r. z wyroku sądu doraźnego 

(Sondergericht).  
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 

243, 245; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 21, 43, 45, 49-52, 58, 60, 66, 
76, 78, 82, 86, 93, 99, 102, 106, 109, 113, 115, 119, 120, 127; J. Musioł, Ślązacy, Katowice 1987 r., s. 245, 

252, 255, 258-259, 264, 278, 281-282, 292, 294; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach 

koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 44, 73, 188, 189, 203; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich 
ulic, Wyd. 1994 r. s. 24. 

 

KUCHARCZYK EDWARD, 
Więzień KL Auschwitz nr 109790. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 4.03.1922 r. w Połomi pow. rybnicki. Pomagał Polakom których 

okupant zmuszał do służenia w armii niemieckiej – zaopatrując ich w środki 

medyczne, które powodowały stany chorobowe. Aresztowany został 11.11.1943 

r. za sabotaż gospodarczy. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 22.03.1943 r. jako 

więzień nr 109790. Zwolniony z obozu 21.10.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 304; APMA-B Ankieta z dn. 25.06.1976 r. (sygn. Mat./11470, nr inw.163018); Zbiory J. Delowicza 

(kserokopia z relacją prezes Koła ZBoWiD w Połomi – Józefa Gąsiora), skor 7. 

 

 

KUCHARCZYK RYSZARD,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 32597. 
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Urodzony 24.02.1903 r. w Królewskiej Hucie (po wojnie zmieniona nazwa na 

Chorzów), syn Józefa i Marii z d. Swatek, mieszkaniec Brzezia nad Odrą, pow. 

raciborski. Po aresztowaniu przetransportowany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a po śledztwie przekazany do KL Auschwitz i zarejestrowany w 

obozowej ewidencji dnia 24.04.1942 r. jako więzień nr 32597. Zginął 

30.06.1942 r., według wystawionego aktu zgonu nr 13262/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:50, określenie 

przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (nieżyt/katar jelit przy 

wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 167; APMA-B „Księga zgonów”, t. 9, s. 1258, nr id. 11799; Zbiory J. Delowicza. 
 

KUCHCIK PAWEŁ,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Aresztowany 12.04.1940 r. i przekazany 

do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i 

odzyskał wolność.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KUCZATY BOLESŁAW,  
Więzień w KL Auschwitz, w KL Mauthausen. 

Urodzony 28.10.1913 r. w miejscowości Rogów 

k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, mieszkaniec Rybnika. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

konspiracyjną w ZWZ. Aresztowany 1.05.1940 r. wpierw 

przetransportowany do KL Auschwitz, a stamtąd do KL 

Mauthausen gdzie zginął w 1943 r.  
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, Katowice 1986 r., s. 245; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 92; L. Musiolik, Nasza mała ojczyzna – 

kronika Gminy Smolna, Rybnik 1995 r., s. 62; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970 

r., s. 274; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., 

s. 64; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ.  

 

KUCZATY STANISŁAW, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 17.08.1916 r. w miejscowości Rogów 

k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Po szkole powszechnej 

uczęszczał do dwuletniej szkoły handlowej w Rybniku, którą 

ukończył w 1936 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a 

ranny w okolicach Krosna dostał się do niewoli, z której udało 
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mu się uciec. Po powrocie do Rybnika, został aresztowany i 

przekazany do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen-

Gusen.  

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których przebywał, 

przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu, pracował w Hucie „Silesia” w 

Rybniku, a następnie w Przedsiębiorstwie Budowlano-Inżynieryjnym Przemysłu 

Węglowego w Rybniku. Zmarł 10.07.1970 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 93. 

 

KUCZATY STEFAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 108625, KL Buchenwald nr 64506, KL Mittelbau-Dora.  

Urodzony 16.10.1911 r. w Lubomi k.Wodzisławia Śl. pow. 

rybnicki. W latach międzywojennych działał w kołach 

młodzieży powstańczej. Uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. w stopniu plutonowego. Przeszedł szlak 

bojowy od Pszczyny na Lubelszczyznę. Ranny w walce, 

wzięty do niewoli niemieckiej pod Biłgorajem. Udało mu się 

zbiec z niewoli, zamieszkał w Rybniku, gdzie zaangażował się 

w działalność ruchu oporu jako żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany, przekazany został 13.02.1943 r. do KL Auschwitz, gdzie na okres 

śledztwa przetrzymywany był na bloku 2a. Po śledztwie przekazany na pobyt w 

obozie i zarejestrowany 16.03.1943 r. jako więzień nr 108625. Następnie, 

transportem zbiorowym przekazany został do KL Buchenwald i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 64506 – do podobozu Mittelbau-Dora. Przeżył w 

obozie do jego wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. Po wojnie prowadził w 

Rybniku działalność usługową. Zmarł 7.02.1977 r., jest pochowany na 

rybnickim cmentarzu. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 26; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 244; L. Musiolik, 
Nasza mała ojczyzna – kronika Gminy Smolna, Rybnik 1995 r., s. 61, 62, L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 93; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL 

Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 298; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
 

KUCZERA JAN, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony w 1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika. Harcerz XIII Drużyny 

Harcerzy im. Witolda Regera w Gotartowicach. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – w organizacji 

konspiracyjnej PTOP. Aresztowany został w 1942 r. i przesłany do KL 

Auschwitz gdzie zginął pod koniec 1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 93. 

 

KUCZERA JAN,  
Więzień obozu jenieckiego Ostaszkowie. 

Urodzony 24.06.1886 r. w Gotartowicach, pracownik tamtejszej fabryki. Jako 

żołnierz uczestniczył w pierwszej wojnie światowej - w walkach na froncie 
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zachodnim. Tam dostał się do niewoli, z której zaciągnął się do armii gen. 

Hallera i z tym wojskiem przybył do Polski. Następnie walczył w wojnie polsko-

radzieckiej. Powróciwszy z tej wojny, wstąpił do Policji Województwa 

Śląskiego, służył cały czas w Żorach. Tuż przed przewidywanym wybuchem 

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

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

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

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

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

a następnie internowani w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Tam zginął – 

nieznana data śmierci - figuruje na liście więźniów tego obozu poz. 41. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 39; (Z SUPLEMENTU). 

 

KUCZERA JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, przekazany został do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o 

nazwie obozu w którym przebywał. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w 

obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

KUCZERA MAKSYMILIAN,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 3.09.1906 r. w Osinach k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec Żor pow. 

rybnicki. Już jako uczeń szkoły średniej, brał udział w trzecim powstaniu 

śląskim. Aresztowany przez gestapo 11.04.1940 r. i przekazany do KL Dachau. 

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 

Po wyzwoleniu, pracował w różnych przedsiębiorstwach budowlanych (od 1956 

r. do przejścia na emeryturę jako kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

mieszkaniowej w Żorach). Pod przejściu na emeryturę – bardzo aktywny 

społecznik w środowisku emerytów i rencistów. Zmarł 15.03.1978 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

KUFIETA JERZY,  
Więzień KL Auschwitz, KL Buchenwald. 

Urodzony 22.04.1915 r. w Radziejowie pow. rybnicki. Szkołę powszechną 

ukończył w Zebrzydowicach Rybnickich. Mistrz piekarski – prowadził piekarnię 

w Zebrzydowicach. W latach 1938-1939 odbywał służbę wojskową w Równym 

w województwie lwowskim. Uczestnik kampanii wrześniowej. W czasie 

okupacji hitlerowskiej, był żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W 

jego mieszkaniu odbywały się odprawy kierownictwa ZWZ. Został aresztowany 

w czerwcu 1943 r. i osadzony w KL Auschwitz, a następnie wysłany 

transportem zbiorowym do KL Buchenwald. Przeżył w obozie do jego 

wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. Po powrocie do domu, aresztowany w 1948 r. 

i więziony do 1951 r. przez służbę bezpieczeństwa PRL w Raciborzu i w 

Piaskach pod Będzinem – za przynależność do AK. Po zwolnieniu był 
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kierownikiem piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w 

Jejkowicach – do przejścia na emeryturę. Zmarł 11.03.1982 r. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 25, 26; Rybnik. 
Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 244; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 94; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, 

Katowice 1970, s. 274; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
 

KUKLA STEFAN, 
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen nr 34340. 

Urodzony 8.12.1900 r w Kryrach pow. pszczyński, mieszkaniec Rogowa 

k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Był strażnikiem na placówce od Olzy po 

Brzezie n/Odrą. Tuż przed wybuchem drugiej wojny uchodził na wschód, lecz 

pod koniec grudnia 1939 r. powrócił do Rogów. Razem ze swoim szwagrem 

pracował jako robotnik torowy między Boguminem a Raciborzem. Wezwany 

został 5.03.1940 r. na gestapo w Raciborzu, gdyż oskarżono go o sabotaż 

urządzeń kolejowych. Został aresztowany i po dwóch tygodniach przesłany do 

KL Auschwitz. Stamtąd, 25.08.1943 r. przetransportowany do KL Mauthausen-

Gusen i zarejestrowany jako więzień nr 34340. Na krótko przed wyzwoleniem 

obozu ciężko zachorował. Wyzwolony przez amerykanów 5.05.1945 r. – wracał 

pociągiem z byłym współwięźniem Januszem Królem, był tak osłabiony 

chorobą że miał problemy by dobrnąć do domu. Z Chałupek do Rogów trzeba 

było go transportować na wózku jaki używało się do wożenia towarów. W domu 

poddany leczeniu, na tyle wyzdrowiał, że mógł podjąć pracę w urzędzie Celnym 

w Chałupkach i pracował tam do emerytury. Zmarł w 1971 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją szwagierki – Teresy Radzyńskiej) skor. 9. 

 

KULA FRANCISZEK,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 21.01.1900 r., mieszkaniec Gotartowic k/Rybnika. Członek POW 

Górnego Ślaska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany został do KL Mauthausen 

gdzie zginął 8.01.1945 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, 37; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 94; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 

Mauthausen nie figuruje. 
 

KULA JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 47705. 

Urodzony 22.01.1898 r. w Boguszowicach k/Rybnika, syn Józefa i Marianny z 

d. Sobik, mieszkaniec Boguszowic. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 17.07.1942 r. jako 

więzień nr 47705. Zginął w tym obozie 9.08.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 19074/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 10:10, określenie przyczyny zgonu to „Kachexie bei Darmkatarrh” 

(wyczerpanie przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 198; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 94; APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 1058, 
nr id. 17538. 
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KULA SYLWESTER,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47706. 

Urodzony 31.12.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszka i Zofii z d. 

Fryhlich, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. Witolda 

Regera w Gotartowicach. Z nastaniem okupacji hitlerowskiej, członek ruchu 

oporu w szeregach Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej. Kolporter 

podziemnego pisma „Zew Wolności”. Aresztowany przez gestapo 13.06.1942 r., 

przetransportowany najprawdopodobniej wpierw do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a po śledztwie 17.07.1942 r. skazany na pobyt w KL Auschwitz 

gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 47706. Zginął w tym obozie 

5.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28225/1942 – 

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

przyczyny zgonu to „Sepsis bei Phlegmone” (ogólne zakażenie przy flegmonie). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 94; Rybnik. Zarys dziejów 
miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 242; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 198; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 309; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 
1167, nr id. 26553. 

 

KULA WILHELM, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 3.10.1895 r. w Boguszowicach k/Rybnika. Pracownik kop. 

„Jankowice” w Boguszowicach. Członek POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego. Aresztowany 

w okresie okupacji hitlerowskiej i więziony przez trzy miesiące w więzieniu w 

Rybniku. Po dłuższym pobycie w więzieniu, zwolniony do domu. Zmarł 

22.03.1968 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 94-95. 

 

KULAS JERZY,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 157306. 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 14.04.1904 r. w Świętochłowicach, mieszkaniec Rybnika. Od 

rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej członek ruchu oporu – żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w Rzędówce pow. rybnicki w czerwcu 

1943 r., przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie 

przekazany został 12.10.1943 r. na pobyt w KL Auschwitz i zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 157306. Został zwolniony z obozu 

15.11.1944 r. Zmarł w 1970 r. 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 413; APMA-B Ankieta z dn. 11.12.1978 r. (sygn. May./12612, nr inw. 165413); Relacja Józefa 

Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

KULAWIK ROMAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 31.08.1920 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany 

w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Buchenwald. Zginął w tym obozie 24.11.1939 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KULAWIK STEFAN, 
Więzień obozu w Nieborowicach, Oflagu. 

Urodzony 12.11.1911 r. w Grabowej, inżynier, mieszkaniec Ornontowic pow. 

rybnicki. We wrześniu 1939 r. obrońca Rybnika – dowódca (w stopniu 

podporucznika) III plutonu, I kompanii strzelców, dowodzonej przez kapitana 

Jana Kotucza. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Woszczycami k/Żor. 

Przetransportowany został do pierwszego obozu koncentracyjnego w pobliżu 

Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), 

usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami, a 

następnie przekazany do oflagu (nieznana nazwa) gdzie przebywał do końca 

okupacji. Po wyzwoleniu pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku. Zmarł 

17.01.1999 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 95. 

 

KULIG STEFAN, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 10.07.1892 r., mieszkaniec wioski Kobyla pow. rybnicki – kierownik 

szkoły podstawowej w tej miejscowości. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej w okolicach Czestochowy, przekazany został do KL Auschwitz 

gdzie zginął w 1942 r.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 
Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 72; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B 

nie figuruje. 

 

KULIK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 15758. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 15.11.1921 w miejscowości Rogów k/Wodzisławia. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został w obozowej 
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ewidencji dnia 23.05.1941 r. jako więzień nr 15758. Brak innych informacji o 

tym więźniu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 100. 

 

KULIK TEODOR,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 29.09.1899 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Członek Związku 

Powstańców Śląskich. Aresztowany 16.06.1942 r. i przekazany do KL Dachau 

gdzie zginął 16.11.1942 r. Brak dalszych informacji o losie więźnia.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 95; Zbiory J. Delowicza. 

 

KUNA TEOFIL,  
Więzień w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 16.12.1905 r. w Gliwicach. Po plebiscycie rodzina 

zamieszkała w Rybniku. Od najmłodszych lat jako bardzo 

umuzykalniony, związany był z chórami śpiewaczymi (jako 

chórmistrz) a także jako dyrygent (w 1922 r. – członek 

rybnickiego Chóru „Seraf”, w okresie służby wojskowej 

1926-1928 r. prowadził chór wojskowy, od 1928 r. dyrygent 

Chóru „Seraf”, a w latach 1935-1939 dyrygent okręgowy). Do 

1939 r. był pracownikiem Komunalnej Kasy Oszczędności w 

Rybniku.  

W 1939 r. uczestnik kampanii wrześniowej – trafił do niewoli. Po powrocie z 

niewoli był organistą w kościele OO Misjonarzy w Rybniku i tym kościele 

został aresztowany dnia 25.06.1940 r. a następnie przetransportowany do KL 

Dachau, stamtąd do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 29.10.1940 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 95.  

 

KURZAWA ANTONI, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rybnika. Za odmowę podpisania volkslisty, aresztowany wraz z 

rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager 

nr 56 w Lyskach. Brak dokładniejszych informacji o losie więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

KURZAWA JADWIGA, 
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkanka Rybnika. Za odmowę podpisania volkslisty, aresztowana wraz z 

rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager 

nr 56 w Lyskach. Brak dokładniejszych informacji o losie więźniarki.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KURZAWA STANISŁAW,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
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Mieszkaniec Rybnika. Za odmowę podpisania volkslisty, aresztowany wraz z 

rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager 

nr 56 w Lyskach. Brak dokładniejszych informacji o losie więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KURZĘTKOWSKI SZCZĘSŁAW, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 15.02.1882 r. w miejscowości Lubawa k/Tczewa. Z Zawodu aptekarz, 

od 1.05.1926 r. był kierownikiem apteki w Radlinie obok kop. „Emma”. 

Wykonywał ten zawód także w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej. 

Został jednak aresztowany 5.05.1940 r. w Radlinie podejrzany o przesyłanie 

lekarstw więźniom w KL Auschwitz. Przebywał krótko w KL Dachau, następnie 

KL Mauthausen-Gusen. Został zwolniony z obozu w marcu 1944 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Agnieszki Kurzętkowskiej), skor. 3; W ocalałej 

kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

KUŚKA ALOJZY, 
Więzień w Wodzisławiu, Rybniku, KL Dachau, KL Auschwitz. 

Urodzony 22.07.1894 r. w Radlinie-Obszarach pow. rybnicki, mieszkaniec tej 

miejscowości. Wielki społecznik – założył w 1918 r. Towarzystwo Śpiewu 

„Jutrzenka” i został pierwszym dyrygentem tego chóru. W kwietniu 1919 r. 

założył i został naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Współorganizował POW Górnego Śląska w Obszarach – był członkiem tej 

organizacji od 10.02.1919 do 30.06.1921 r. Były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Wraz z siostrą Bronisławą gromadził broń. Z wielką energią 

brał udział w agitacji plebiscytowej. Podczas trzeciego powstania był dowódcą 

kompanii wartowniczej wodzisławskiego 14-go pułku piechoty. Po powstaniu, 

pracował w kop. „Rymer” w Niedobczycach, kontynuując równocześnie pracę 

społeczną w Towarzystwie Śpiewaczym i w „Sokole”. W 1926 r. przeszedł do 

pracy na kolei i do wybuchu drugiej wojny światowej pracował na stacji w 

Obszarach. Z chwilą rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej został aresztowany 

3.09.1939 r. przez miejscowych renegatów. Po kilku dniach został zwolniony, 

by 11.11.1939 r. ponownie zostać aresztowanym i przewiezionym do więzienia 

w Wodzisławiu Śl. Następnie przesłano go do więzienia w Rybnika a stamtąd do 

KL Dachau. W grudniu 1940 r. przeniesiony został do KL Auschwitz i tam 

zginął 5.09.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Anny Kuśka); W zachowanych dokumentach APMA-B nie 

figuruje. 

 

KUŚKA AUGUSTYN, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz. 

Urodzony 22.07.1894 r w Radlinie-Obszary pow. rybnicki, syn Franciszka i 

Franciszki z d. Gąsior, mieszkaniec Radlina-Obszary. Po aresztowaniu był 

bardzo bity i maltretowany na wstępnych przesłuchaniach w rybnickim gestapo. 

Z Rybnika przekazany do KL Auschwitz, tam zginął 5.09.1941 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 1418/1941 – potwierdzonego przez lekarza 
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obozowego, zmarł o godz. 7:15, określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh 

bei Körperschwäche” (nieżyt/katar jelit przy wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1416, nr id. 68782; Informacja Stanisława Sachsa z Radlina. 
 

KUŚKA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 26860. 

Urodzony 8.09.1899 r. w Rybniku, syn Ludwika i Waleski z d. Kukla, 

mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. W Latach międzywojennych sekretarz Sądu 

Grodzkiego w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz 

i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 17.03.1942 r. jako więzień nr 

26860. Zginął w tym obozie 24.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

16469/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, więzień ten zmarł o 

godz. 10:05, określenie przyczyny zgonu to „Myocardinsuffizienz” (zapalenie 

mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 158; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 96; APMA-B „Księga zgonów”, t. 11, s. 1449, 

nr id. 14977. 

 

KUŚKA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 113403, KL Mauthausen. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 31.08.1915 r. w Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, za co został 

aresztowany 12.02.1943 r. Po przetransportowaniu do KL Auschwitz 

przetrzymywany był w czasie śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie został 

przekazany na pobyt w obozie i zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 

10.04.1943 r. jako więzień nr 113403. W styczniu 1945 r. uczestniczył w 

„marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie 

zbiorowym wagonami towarowymi wywieziony do KL Mauthausen, gdzie 

doczekał się wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie w dniu 5.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 317; APMA-B Ankieta z dn. 9.08.1974 r. (sygn. Mat./10007, nr inw. 160711). 

 

KUŹMINSKI KAZIMIERZ, 
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 26.01.1904 r. w Niwce-Modrzejów k/Mysłowic. Przed drugą wojna 

światową pracował w kop. „Emma” w Radlinie. Aresztowany 1.09.1939 r. pod 

zarzutem, że należał do polskiej inteligencji. Przetransportowany został do KL 
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Buchenwald gdzie przebywał do marca 1940 r. następnie przekazany był do KL 

Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 13.07.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 3; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie 
figuruje. 

 

KWAŚNICA ZYGFRYD,  
Więzień w Raciborzu, Katowicach. 

Urodzony 18.04.1916 r., syn Mikołaja, zamieszkały w miejscowości Odra-

Rogów pow. rybnicki. Aresztowany w lipcu1944 r. i przewieziony do więzienia 

w Raciborzu, a stamtąd przetransportowany do więzienia w Katowicach. 

Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

KWAŚNY JOZEF,  
Wiezień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Członek POW Górnego Śląska, były 

uczestnik powstań śląskich. Po aresztowaniu przewieziony na gestapo do 

Rybnika, bardzo torturowany i psychicznie załamany do tego stopnia, że po 

powrocie do domu popełnił samobójstwo. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KWIATKOWSKI FELIKS,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej przesłany został do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KWIATKOWSKI TADEUSZ, 
Więzień Oflagu w Murnau. 

Mieszkaniec Rybnika. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu 

majora – dowódca batalionu Obrony Narodowej „Rybnik”. Dostał się do niewoli 

niemieckiej przebywał w Oflagu VII A w Murnau. Brak dokładniejszych 

informacji o jego losie.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KWIATOŃ ALOJZY,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak nazwy obozu w 

jakim przebywał, brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

KWIATOŃ JAN,  
Więzień KL Dachau. 
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Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków 

jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

KWILL OTTON,  
Więzień KL Dachau nr 7357, KL Mauthausen nr 5620. 

Urodzony 8.10.1917 r., syn Pawła, zamieszkały w Rybniku. Aresztowany 

5.05.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 7357. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen i 

tam zarejestrowany jako więzień nr 5620. Odzyskał wolność 29.03.1943 r. – 

zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

KWIOTEK AUGUSTYN,  
Więzień w Katowicach, Strzelcach Opolskich, Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 6.12.1893 r. w Niewiadomiu pow. rybnicki. Uczestnik trzech powstań 

śląskich. Aresztowany 12.09.1939 r., przekazany został do więzienia 

katowickiego, gdzie po osądzeniu skazany był na trzy lata przebywaniu w 

więzieniu. Następnie więziony w Strzelcach Opolskich skąd po trzech latach 

został wypuszczony na wolność. Ponownie aresztowany 20.10.1942 r., i 

przekazany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do KL Auschwitz 

gdzie zginął 14.12.1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 97; L. Musiolik, Śląscy 
patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 24 ;L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku 

Kombatantów RP, s. 37; Zbiory J. Delowicza.  

 

KWOSTKA KAROL,  
Zginął w kampanii wrześniowej. 

Stopień wojskowy - szeregowy. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Poległ 1.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem – w 

obronie miasta Żory. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 
 

LABDA JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak nazwy obozu w 

jakim przebywał. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i 

odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

LACH ALOJZY, 
Wiezień gestapo w Rybniku, Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL 

Mauthausen. 

Urodzony 4.09.1878 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki, syn Franciszka 

i Karoliny z d. Nawrat, mieszkaniec Biertułtów. Po szkole powszechnej 
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rozpoczął pracę w kopalni „Charlotte” w Rydułtowach, następnie w kop. 

„Rymer” w Niedobczycach i „Emma” w Radlinie. Należał wraz z braćmi do 

Towarzystwa „Józefa” krzewiącego pod kierownictwem znanego działacza 

Leopolda Zarzyckiego – polskiego ducha poprzez śpiew czy literaturę. Służył w 

wojsku i miał zaznaczone w książeczce wojskowej „Grospole” (wielki Polak). 

Ożenił się z Franciszką z d. Gojny. W 1942 r. za odmowę podpisania volkslisty, 

został wysiedlony z zajmowanego mieszkania. W 1943 r. gdy były większe 

aresztowania w powiecie rybnickim, aresztowano także rodzinę Lachów. 

Wywiezieni zostali do więzienia w Rybniku, a następnie do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. W październiku 1943 r. przetransportowano Alojzego do KL 

Auschwitz. Przetrwał w obozie do końca jego funkcjonowania i był 

ewakuowany w tzw. „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a 

stamtąd dostał się do KL Gross-Rosen i dalej do KL Mauthausen gdzie został 

rozstrzelany 28.03.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Huberta Lacha); W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 
Mauthausen nie figuruje.. 

 

LACH EWALD,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 169406. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 19.12.1910 r. w Radlinie pow. rybnicki, syn Alojzego i Franciszki z d. 

Gojny, z zawodu nauczyciel. W okresie okupacji hitlerowskiej dostał nakaz z 

Arbeitsamtu w Wodzisławiu Śl. do przymusowej pracy w Niemczech. Nie 

zastosował się do tego nakazu lecz wymeldował z Radlina i zameldował w 

Brzegu k/Raciborza. Następnie, podjął pracę na torach przyfabrycznych 

k/Bytomia i po pięciu miesiącach ciężkiej pracy, powrócił do domu gdzie 

pracował w rodzinnym gospodarstwie, prowadząc także tajne nauczanie dla 

dzieci z polskich rodzin. Wiosną 1943 r. został wezwany na gestapo w Rybniku 

w sprawie grupy narodowościowej (volkslisty). Pod groźbą przekazania do KL 

Auschwitz wymuszano podpisanie volkslisty, a ponieważ Edward nie chciał jej 

podpisac, został aresztowany i przekazany do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. W tym więzieniu, dzięki pomocy innych znajomych więźniów 

otrzymał pracę w warsztacie rymarsko-szewskim. Za tę pracę miał lepsze 

warunki bytu w więzieniu i zwiększone porcje wyżywienia, zadbał więc o 

przebywających w więzieniu członków rodziny oraz innych współwięźniów. Po 

jakimś czasie, został przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany w 

obozowej ewidencji 17.12.1943 r. jako więzień nr 169406. Przez cały okres 

pobytu w tym obozie wykonywał prace w różnych komandach roboczych. Mimo 

potwornych warunków przetrwał w obozie do końca jego funkcjonowania i był 
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ewakuowany w tzw. „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl.. W 

Wodzisławiu więźniowie byli ładowani do wagonów towarowych – bydlęcych 

lub węglarek i wywożeni do Niemiec. Edward zaryzykował ucieczkę z dworca 

kolejowego tuż przed odjazdem transportu, gdy nastąpiła wymiana eskorty SS 

(przeskoczywszy pod stojące obok wagony z węglem, wdrapał się do jednego z 

nich i ukrył w węglu). Wagony z więźniami odjechały w nocy 18.01.1945 r., a 

rano nadjechał pociąg osobowy do Rybnika i tym pociągiem Edward dostał się 

do przystanku kop. „Rymer” w Niedobczycach skąd drogą okrężną przedostał 

się do siostry mieszkającej w Niedobczycach i tam się ukrywał do wyzwolenia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 445; Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Edwarda Lacha). 

 

LACH HUBERT ks.,  
Więzień KL Auschwitz nr 188496, KL Mauthausen nr 78392. 

Urodzony 5.09.1918 r. w Radlinie pow. rybnicki, mieszkaniec Rybnika – 

dzielnica Zamysłów. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 26.05.1944 r. jako więzień nr 

188496, następnie przeniesiony do KL Mauthausen i tam zarejestrowany 

6.07.1944 r. jako więzień nr 78392. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w 

dniu 5.05.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 473. 

 

LACH MONIKA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku. 

Mieszkanka Niewiadomia pow. rybnicki. Jedna z aktywniejszych członkiń 

Towarzystwa Młodych Polek w Niewiadomiu. Aresztowana w początkowym 

okresie okupacji hitlerowskiej została osadzona w więzieniu w Rybniku jednak 

po kilku miesiącach zwolniono ją do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

LAMPAR WILIBALD (JÓZEF?),  
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz, KL Oranienburg nr 25849.  

Urodzony 2.07.1918 r. w Bottropie – Westfala, mieszkaniec Gorzyc 

k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Po pierwszej wojnie światowej zamieszkałw 

na Górny Śląsk w Krzyżanowicach skąd pochodziła żona. Był górnikiem w kop. 

„Emma” w Radlinie. W Gorzycach należał do półwojskowej organizacji pod 

nazwą „Strzelec”. Zaraz na początku okupacji pojechał do pracy do Westfalii. W 

lipcu 1940 r. powrócił stamtąd do Gorzyc, a wezwany do podpisania volkslisty, 

odmówił owego podpisu, stwierdzając dosłownie: „Polska była, jest i będzie a 

ja Niemcem nie mogę być”. W kilka dni później zawezwano go na gestapo w 

Raciborzu i aresztowano. Po trzech tygodniach został przekazany do KL 

Auschwitz, a po krótkim czasie trafił do KL Oranienburg gdzie zarejestrowany 

był jako więzień nr 25849. Zginął w tym obozie 6.08.1942 r.  
Bibliografia: Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r.; Zbiory J. Delowicza 

(kserokopia z relacją brata – Józefa Lampora), skor. 8; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

LANDRA JÓZEF, 
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Więzień w Mysłowicach. 

Urodzony 26.02.1920 r. w Napoleonie pow. kłobucki, mieszkaniec Rydułtów 

pow. rybnicki, rolnik. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej, 

przekazany do więzienia śledczego w Mysłowicach. Zginął w tym więzieniu 

29.07.1942 r., a przyczyną śmierci było według komunikatu władz więzienia: 

„ogólne wycieńczenie, zapalenie płuc i kiszek”. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945, pod 
redakcją A. Szefera, Katowice 1983 r. s. 145.  

 

LANGER JÓZEF,  
Więzień gestapo w Rybniku, w Skrochowicach (CSRS). 

Urodzony 7.05.1867 r. w Gaszowicach pow. rybnicki, mieszkaniec tej 

miejscowości. W chwili wybuchu wojny – inwalida górniczy. Został 

aresztowany we wrześniu 1939 r. W dniach 15-18.09.1939 r. był 

przetrzymywany w więzieniu w Rybniku. Stamtąd 18.09.1939 r. wywieziono go 

do obozu w Skrochowicach (CSRS), gdzie przebywał do 8.11.1939 r. 

Zwolniony, wrócił do domu, ale otrzymał polecenie codziennego zgłaszania się 

na gestapo i straszono ponownym aresztowaniem. Zostawiony bez środków do 

życia i możliwości pracy (inwalida górniczy – bez innego zawodu), nie mogąc 

znieść okupacji Polski i zaistniałego systemu terroru – popełnił samobójstwo 

(powiesił się).  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

LARYSZ ADOLF, 
Więzień w Radlinie, gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL 

Buchenwald. 

Urodzony 31.07.1888 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. 

Należał do POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań 

śląskich. Po podziale Górnego Śląska na część polską i niemiecką w 1922 r., 

pełnił obowiązki policjanta wpierw w Rydułtowach a następnie w Pstrążnej, zaś 

od 1930 r. w Radlinie. W 1938 r. przeszedł na emeryturę. Aresztowany został 

1.09.1939 r. o godz. 16:00 razem z komendantem policyjnego posterunku – 

Cieślikiem. Uwięziony został w piwnicy budynku Urzędu Gminnego w 

Radlinie, następnie wywieziony był do więzienia w Rybniku. Z Rybnika po paru 

dniach przekazany do więzienia w Raciborzu, potem koleją odtransportowany 

do Zgorzelca i po paru dniach do więzienia w Rawiczu. Z Rawicza przekazany 

został do KL Buchenwald. Od Zimy 1939/1940 r. chorował na wrzody na szyi i 

na głowie i nie był zdolny do pracy. Długi czas przebywał w szpitalu obozowym 

więc zwolniony został do domu w lipcu 1940 r. Po powrocie do domu, został 

zatrudniony przez Niemca o nazwisku Gojnny. Przetrwał tak do zakończenia 

okupacji. Po wojnie poszedł do pracy w kop. „Marcel” w Radlinie. Był 

maszynistą kolejki elektrycznej na dole kopalni, 26.09.1954 r. zginął śmiercią 

tragiczną porażony prądem podczas pracy. Posiadał odznaczenia: Krzyż 

Powstańczy, Krzyż Zasługi i Gwiazdę Śląską. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Gertrudy Rojek z d. Larysz), skor. 3. 

 

LAS ROMAN, 
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Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 7.08.1897 r., mieszkaniec Rybnika, pracownik umysłowy. Członek 

POW Górnego Ślaska, były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania 

śląskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej 

POP. Aresztowany przez hitlerowców 2.05.1940 r., przekazany został do KL 

Mauthausen gdzie zginął 1.03.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 98. 

 

LASAK EWALD, 
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 25.11.1914 r. w Radlinie pow. rybnicki był mistrzem kominiarskim. 

Został aresztowany 3.09.1939 r. i przekazany do KL Buchenwald za 

prowadzoną przed drugą wojną światową antyniemiecką działalność w Związku 

Młodzieży Powstańczej. Zwolniony został z obozu w lutym 1941 r. Po wojnie 

nadal wykonywał zawód mistrza kominiarskiego. Zmarł śmiercią tragiczna w 

1954 r. przejechany przez pociąg w Brzeziu nad Odrą. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Franciszka Wojaka), skor. 3. 

 

LASOK JAN,  
Więzień więzienia w Rybniku, KL Auschwitz nr 1093, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 12.05.1910 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl., syn Pawła i 

Franciszki z d. Gazda, mieszkaniec Wodzisławia Śl., harcerz. Po nauce w 

cieszyńskim gimnazjum, kontynuował naukę w seminarium nauczycielskim w 

Cieszynie, po ukończeniu którego rozpoczął pracę biurową w rybnickim 

starostwie. Ożenił się w 1938 r. i zamieszkał w Rybniku. Na początku okupacji 

także pracował w starostwie. Jesienią 1939 r. powstała Polska Organizacja 

Podziemna pod nazwą Orzeł Biały, której przewodniczącym na terenie Rybnika 

był jego kolega z biura – Stanisław Wolny (absolwent rybnickiego gimnazjum). 

Członkowie tej organizacji – wśród nich także Jan, redagowali ulotki, 

rozpowszechniali je, urządzali tajne spotkania. Niestety, nie ustrzeżono się 

konfidenta wśród członków organizacji skutkiem czego wiosną 1940 r. nastąpiły 

masowe aresztowania. Został więc aresztowany 15.04.1940 r. a podczas rewizji 

w jego mieszkaniu, gestapo znalazło znaczek wykonany z papieru z orłem 

białym – symbol organizacji. Wpierw był torturowany podczas śledztwa w 

rybnickim gestapo, a następnie przesłany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowano go jako więźnia nr 1093. W czerwcu 1941 r. zachorował na 

tyfus. Organizm młody przezwyciężył chorobę, ale w sierpniu 1941 r, został 

wyselekcjonowany do zagazowania. Zginął 3.08.1941 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 946/1941 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 9:30, określenie przyczyny zgonu to „offene Lungentuberkulose” (otwarta 

gruźlica płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 944, nr id. 68310; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 

Ernestyny Bonarek z d. Lasok), skor. 6. 

 

LASOTA ALOJZY, pseud. „Grok”, 
Więzień więzienia miejscowego w Radlinie. 



 220 

Urodził się w 1909 r. w Radlinie-Obszary pow. rybnicki, 

mieszkaniec Radlina-Obszary, z zawodu górnik w kop. 

„Emma” w Radlinie. W 1930 r. odbył służbę wojskową w 43 

pp w Dubnie na Wołyniu i ukończył pułkową szkołę 

podoficerską w stopniu kaprala. Po powrocie z wojska 

pracował w slużbie ochrony kopalni. Już w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej został z pracy zwolniony i dopiero 

początkiem 1940 r. zatrudniono go w firmie „Ernst” w 

Radlinie-Biertułtowach przy załadunku węgla ze zwałów 

kopalnianych.  

Następnie został przeniesiony do robót torowych, które firma także 

wykonywała. W styczniu 1940 r. zaangażował się w działalność ruchu oporu w 

szeregach ZWZ – w 1942 r. mianowany został dowódcą kompanii strzeleckiej. 

Wciągnął do działalnosci konspiracyjnej czterech braci, a w mieszkaniu jego 

ojca organizowane były kursy wojskowe z zakresu pirotechniki. Został 

aresztowany 11.01.1945 r., zaś 23.01.1045 r. wraz z uciekinierką z obozu 

oświęcimskiego, skazany na śmierć, został przewieziony do pomieszczenia z 

włazem do byłego szybu „Reden” i wrzucony w jego czeluść. W 

pomieszczeniu tym znaleziono jego zakrwawioną lgitymacja z fotografią (zwaną 

„Bezirkskarte 503”). Zginął w wieku 36 lat. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja żony A. Lasoty, oraz jego braci Władysława i Stanisława). 

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „ŚLĄSK”, Nr 1, styczeń 2002 r.  
 

LASOTA STANISŁAW, pseud. „Wacław”, 
Więzień w Raciborzu, Kuźni Raciborskiej, obozu jenieckiego, stalagu Altengrabow. 

Urodzony 1.01.1920 r. w Radlinie pow. rybnicki. Ukończył szkołę podoficerską 

w Koninie, a 1.09.1939 r. walczył w obronie Rybnika. W okolicach Pszczyny 

dostał się do niemieckiej niewoli – przetrzymywany w więzieniu w Raciborzu, 

w Kuźni Raciborskiej, w obozie jenieckim w Łambinowicach, skąd przekazano 

go do stalagu Altengrabow k/Magdeburga. Po zwolnieniu ze stalagu, wysłany 

został na roboty przymusowe do Blachowni. Przez pozostały okres okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w działalność dla ruchu oporu AK. Po wyzwoleniu 

pracował w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 98. 

 

LATAK STEFAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 7663. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 221 

Urodzony 1.01.1910 r. w Kamieniu k/Rybnika. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

dnia 18.12.1940 r. jako więzień nr 7663. Skazany 31.08.1943 r. na pobyt w 

bunkrze bloku 11-go. Odnotowano śmierć tego więźnia 4.09.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 69; APMA-B Księga Bunkra bloku 11 (sygn. D-AuI-3/2, nr inw. 29637, s. 37). 

 

LATOCHA JERZY,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 10.04.1891 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty, z zawodu kowal. 

Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Członek Związku Powstańców Śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej tj. 15.09.1939 r. (miał 50 lat), został przekazany do KL 

Mauthausen gdzie zginął 19.03.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 98-99; Zbiory J. Delowicza. 
 

LATOSIK FRANCISZKA,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 37579. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Urodzona 3.07.1887 r. w miejscowości Małe Staniszcze pow. Strzelce Opolskie, 

córka Michała i Marianny z d. Gerlich, mieszkanka Rybnika. Po aresztowaniu 

10.11.1942 r przewieziona została do więzienia śledczego w Mysłowicach, a 

stamtąd po śledztwie przekazana dnia 12.02.1943 r. do KL Auschwitz i 

przetrzymywana około miesiąca w bloku 2a. W ewidencji obozowej została 

zarejestrowana 5.03.1943 r. jako więźniarka nr 37579 i przekazana do obozu 

kobiecego w  Birkenau. Zginęła 10.04.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 18413/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o 

godz. 9:10, określenie przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry 

katar/nieżyt żołądkowo jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 536; APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 407, nr id. 53402. 

 

LATOSIK JAKUB,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 99118. 

Urodzony 23.07.1883 r. w Bobrownikach pow. Tarnowskie 

Góry, syn Ignacego i Zofii z d. Toboli, mieszkaniec Rybnika. 

Aresztowany 9.11.1942 r. przewieziony został 

najprawdopodobniej do więzienia śledczego w Mysłowicach, 

a stamtąd po śledztwie przekazany do KL Auschwitz i 

zarejestrowany w ewidencji obozowej 1.02.1943 r. jako 

więzień nr 99118. Zginął 22.02.1943 r.   
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Według wystawionego aktu zgonu nr 10303/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:55, określenie przyczyny zgonu to 

„septische Angina” (angina zakaźna). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 279; APMA-B „Księga zgonów”, t. 7, s. 1287, nr id. 46967. 
 

LATOSIK REINHOLD,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 96615. 

Urodzony 2.01.1918 r. w Rożniątowie woj. opolskie, syn 

Jakuba i Ludwiki. Aresztowany 9.11.1942 r. w Rybniku i 

przewieziony najprawdopodobniej do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a stamtąd przekazany do KL Auschwitz i 

zarejestrowany w ewidencji obozowej 29.01.1943 r. jako 

więzień nr 96615. Zwolniony z obozu 20.05.1944 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w 
KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 270. 

 

LEBOK ANTONI,  
Więzień KL Auschwitz nr 111465, KL Mauthausen. 

Urodzony 13.06.1897 r. w Zdzieszowicach k.Kędzierzyna, mieszkaniec 

Orzepowic k/Rybnika. W Zdzieszowicach uczęszczał do miejscowej niemieckiej 

szkoły, później pracował jako robotnik. Brał udział w pierwszej wojnie 

światowej. Członek POW Górnego Śląska, uczestniczył w trzecim powstaniu 

śląskim. W 1939 r. uciekł przed hitlerowcami na wschód. Wrócił jednak po 

jakimś czasie do okupowanego już Rybnika, i niemal od pierwszych dni, 

zaangażował się w działalność konspiracyjną w Polskiej Organizacji 

Powstańczej, a po jej dekonspiracji w ZWZ/AK. Został aresztowany 12.02.1943 

r. i po przewiezieniu zbiorowym transportem do KL Auschwitz, 

przetrzymywany był na okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie został 

zarejestrowany 31.03.1943 r. jako więźnień nr 111465. Dnia 5.11.1944 r. 

transportem zbiorowym przekazany do KL Mauthausen. Zmarł z wycieńczenia 

w kilka dni po zakończenia wojny.  
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 99; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 310; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do 
Związku Kombatantów RP, s. 37. 

 

LEDWOŃ ALOJZY,  
Więzień KL Gross-Rosen nr 88861, KL Buchenwald nr 96537. 

Urodzony 23.11.1919 r., syn Wiktora, zamieszkały w 

Jastrzębiu-Szczotkowicach pow. rybnicki. Aresztowany 

29.08.1944 r. i przetransportowany do KL Gross-Rosen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 88861. 

Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 96537. Wyzwolony 

15.04.1945 r. 
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Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach(Z 

SUPLEMENTU). 

 

LENERT JERZY, 
Więzień obozu pracy. 

Urodzony 6.07.1916 r. w Czuchowie k/Dębieńska pow. rybnicki. Po szkole 

powszechnej, uczęszczał do szkoły handlowej w Rybniku, a po jej ukończeniu w 

1936 r. ochotniczo wstąpił do wojska i ukończył szkołę podchorążych. 

Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu podporucznika. Dostał 

się do niemieckiej niewoli i do końca okupacji był przetrzymywany w obozie 

pracy w Elblągu. Po wyzwoleniu w 1945 r. powrócił do Czerwionki i pracował 

w kop. „Dębieńsko”. Następnie, przez jakis okres był przewodniczącym 

Gminnej Rady Narodowej w Czerwionce, a później wiceprzewodniczącym 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rybniku. Przez kilka lat był także 

przewodniczącym Zarządu okregowego Związku Zawodowego Górników w 

Rybniku. Do emerytury w 1978 r. był wicedyrektorem kop. „Borynia”. Zmarł 

30.01.1992 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 100. 
 

LEONARSKI STEFAN, 
Więzień Hall/Sale. 

Mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Harcerz X Drużyny Harcerzy im. Tadeusza 

Kościuszki w Niedobczycach. Od początku okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu (w organizacjach POP i „Orła 

Białego”). Aresztowany i przetrzymywany w więzieniu, został powieszony w 

egzekucji publicznej jaka miała miejsce w pierwszych miesiącach 1945 r. w 

miejscowości Halle/Sale. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 100; Zbiory J. Delowicza.  
 

LEPIARCZYK FRANCISZEK,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Do września 1939 r. pracownik kopalni 

„Emma” w Radlinie. Aresztowany 25.09.1939 r. (zabrany wprost z dołu 

kopalni) i więziony w więzieniu w Rybniku pod zarzutem zabicia dwóch 

Niemców w czasie walk wyzwoleńczych na Paruszowcu k/Rybnika. Po 

zwolnieniu z przesłuchań skazany na przymusowe roboty. Brak innych 

informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

LEPIARCZYK KONSTANTY,  
Więzień KL Auschwitz nr 181890, KL Gross-Rosen nr 86573. 

Urodzony 19.03.1919 r., syn Teodora, zamieszkały w Gaszowicach pow. 

rybnicki. Aresztowany 18.12.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 181890. Następnie, 

przeniesiony do KL Gross-Rosen i tam zarejestrowany jako więzień nr 86573. 

Przebywał w tym obozie jeden rok i pięć miesięcy. Mimo ciężkich warunków 
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panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 

29.04.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z 

SUPLEMENTU).  

 

LEPICH JAN, 
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen.  

Urodzony 7.07.1902 r. w Rybniku, mieszkaniec Rybnika. Członek POW 

Górnego Śląska, uczestnik trzeciego powstania śląskiego. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu, był żołnierzem 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. 

przetransportowany został do KL Auschwitz, gdzie przetrzymywany był w 

czasie śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie przekazany na pobyt w obozie, 

następnie, wywieziony transportem zbiorowym do KL Mauthausen gdzie zginął 

20.04.1945 r.  
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 100; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do 

Związku Kombatantów RP, s. 37; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

LEPICH TEODOR,  
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen. 
Urodzony 13.09.1902 r. w miejscowości Jesienna, mieszkaniec Rybnika, z 

zawodu kowal. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich, członek Związku Powstańców Śląskich. Od początku okupacji 

hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu, żołnierz organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. i przewieziony w transporcie zbiorowym 

do KL Auschwitz. Tam w czasie śledztwa przetrzymywano go w bloku 2a, zaś 

po śledztwie skazany na pobyt w obozie. Następnie, transportem zbiorowym 

wysłany do KL Mauthausen. Dożył wyzwolenia obozu przez wojska 

amerykańskie 5.05.1045 r., lecz w kilka dni później 22/23.05.1945 r. zmarł z 

wycieńczenia. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 20; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 100; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do 

Związku Kombatantów RP, s. 37; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

LEŚNIK FLORIAN,  
Więzień KL Dachau nr 12554. 

Urodzony 2.05.1896 r. w Kleszczowie k/Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu 

szkoły podstawowej, kształcił się w konserwatorium muzycznym w Katowicach. 

Aktywnie działał w licznych stowarzyszeniach śpiewaczych, kultywujących 

polską pieśń patriotyczną. 22.02.1920 r. został dyrygentem Towarzystwa 

Śpiewaczego „Feniks” w Żorach. Od 21.03.1920 r. pełnił funkcję dyrygenta 

okręgowego. Aż do plebiscytu na Górnym Śląsku, kierował 10 chórami z Żor i 

okolic W tym czasie wraz z głównymi działaczami „Feniksa” Bonifacym 

Bałdykiem i Józefem Wyrobkiem prowadził wytrwałą i skuteczną pracę 

polityczną. W okresie plebiscytu wszedł w skład lokalnego komitetu 

plebiscytowego w Żorach. W 1928 r. wybrano go prezesem Towarzystwa 



 225 

Śpiewaczego „Feniks”. Przez cały okres międzywojenny był także aktywnie 

działającym, funkcyjnym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (z-

ca naczelnika gniazda), Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (sekretarz), 

Ochotniczej Straży Pożarnej (komendant). W 1924 r. podjął pracę w Urzędzie 

Miasta w charakterze naczelnego sekretarza. W 1937 r. wybrany został 

burmistrzem Żor i funkcję tę pełnił do sierpnia 1939 r., gdyż w związku z 

przewidywaną napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę, został zmobilizowany 

i brał udział w kampanii wrześniowej, z której powrócił do Żor w listopadzie. 

Został aresztowany, przekazany do KL Dachau i tam zarejestrowany jako 

więzień nr 12554. Ze względu na bardzo zaawansowaną chorobę jakiej nabawił 

się w obozie, zwolniony do domu, pod warunkiem zamieszkania poza Żorami – 

osiedlił się w Sierszy k/Trzebini. Zmarł 27.04.1944 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

LESZCZYŃSKI JERZY,  
Więzień KL Buchenwald nr 9285. 

Urodzony 26.03.1925 r., syn Jakuba, zamieszkały w Rybniku. 

Aresztowany 1.09.1939 r. i uwięziony w więzieniu w 

Rybniku. Po kilku dniach przetransportowany do więzienia w 

Raciborzu. Stamtąd po załadunku do wagonów towarowych 

po 50-60 osób, wywiezieni zostali do miejscowości Gerlic. 

Kolejny etap przeniesienia to więzienie w Rawiczu i następnie 

w połowie października 1939 r. do KL Buchenwald, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9285. 

W tym obozie, zatrudniony przy wycince i transporcie drzewa w pobliskim lesie. 

Odzyskał wolność w czerwcu 1943 r. – zwolniony z obozu, lecz z nakazem 

codziennego zgłaszania się na gestapo w Rybniku. W lutym 1945 r. podczas 

walk ulicznych (prawdopodobnie policji Niemieckiej z partyzantami), został 

ciężko ranny. Po założeniu opatrunku – operację ratującą życie wykonano w 

Boguminie, a stamtąd odwieziony został na leczenie w szpitalu Sztenbergu 

(Sudety). Tam rozpoznał go gestapowiec Sopala pochodzący z Rybnika i 

zarzucając Leszczyńskiemu walkę z Niemcami – wymusił na władzach 

szpitalnych odesłanie go do KL Mautchausen-Gusen, gdzie miał stanąć 

2.05.1945 r. przez sądem wojskowym. Dzięki wyzwoleniu obozu 5.05.1945 r. 

przez wojska amerykańskie, uniknął niechybnej kary śmierci.  

Postscriptum. W dniu aresztowania uwięziony z przebywającymi już w tej celi 

nr 8: Szczypką Władysławem, kierownikiem szkoły Herebanikiem, dyrektorem 

Huty Silesia Dworaczkiem, Lewandowskim i innymi – razem 17 osób. 

Następnego dnia przeniesiono go do celi nr 3 w której przebywali: Czajkowski 

Bolesław, Piechoczek, Wranik, Siedlaczek Zygfryd. W KL Buchenwald 

chorował na tyfus, i dzięki troskliwej opiece współwięźniów przetrwał stan 

choroby. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; własnoręcznie napisane wspomnienia obozowe J. Leszczyńskiego 
(w posiadaniu autora książki); (Z SUPLEMENTU). 
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LEŚNIKOWSKI EDWARD,  
Więzień KL Auschwitz nr 109789. 

 

 

 
 

 

 

 

Urodzony 4.06.1904 r. w Połomi pow. rybnicki. Aresztowany w 1942 r. za 

odmowę pójścia do wojska niemieckiego, i przekazany dnia 22.03.1943 r. do KL 

Auschwitz, gdzie został zarejestrowany jako wiezień nr 109789. Zwolniony z 

obozu w 1944 r. i natychmiast zaciągnięty do kompanii karnej. Zginął w maju 

1944 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją prezes Koła ZBoWiD w Połomi – Józefa Gąsiora) 
skor. 7. 

 

LIBURA INNOCENTY, 
Więzień Oflagu Woldenberg. 

Urodzony 17.04.1901 r. w Michałkowicach. Od 1915 r. członek Polskiej 

Organizacji Skautowej, a następnie Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz. 

Od 1926 r. nauczyciel w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim w 

Rybniku. Drużynowy, a następnie opiekun IV Drużyny Harcerzy im. Henryka 

Sieńkiewicza przy Gimnazjum i Liceum w Rybniku. Członek Komendy Hufca 

ZHP w Rybniku (w okresie międzywojennym i powojennym). Uczestniczył w 

kampanii wrześniowej 1939 r. jako dowódca kompanii. Dostał się do 

niemieckiej niewoli, osadzony w oflagu w Woldenbergu gdzie przebywał do 

zakończenia wojny w 1945 r. Po wyzwoleniu, ponownie wybitny pedagog, 

działacz Ligi Ochrony Przyrody i PTTK. Zmarł 1.05.1993 r. w Rybniku.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 101. 

 

LIPINA RAFAŁ,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Urodzony w 1892 r., mieszkaniec pow. rybnickiego, pracownik umysłowy, 

członek Związku Młodzieży Powstańczej. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej 

przetransportowany został do obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika 

(powstałego w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), a 

usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. 

Tam zginął i został pochowany w zbiorowej mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

LIPINA RYSZARD,  
Więzień KL Buchenwald, KL Sachsenhausen, podobozu Heinckelwerke. 

Mieszkaniec Gierałtowic k/Rybnika. Dowódca Obrony Narodowej na linii 

Knurów-Gierałtowice-Przyszowice. Wpadł w ręce hitlerowców i dostał się do 
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KL Buchenwald, potem KL Sachsenhausen i następnie do podobozu 

Heinckelwerke gdzie doczekał się wyzwolenia 22.04.1945 r., zmarł jednak z 

wycieńczenia po sześciu miesiącach pobytu w domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

LIPINA WIKTOR,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 27.06.1904 r., mieszkaniec Knurowa pow. rybnicki. Nauczyciel 

Szkoły Powszechnej nr 1 w Knurowie. Aresztowany na początku 1940 r., 

przekazany do KL Dachau, zginął w tym obozie.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 
Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 75. 

 

LISZKA JÓZEF,  
Więzień KL Dachau nr 12757, KL Mauthausen nr 546. 

Urodzony 1.03.1915 r., syn Konstantego, zamieszkały w 

Rybniku. Aresztowany 20.05.1940 r. i przesłany w transporcie 

zbiorowym do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 12757. Następnie, przeniesiony do 

KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 546. 

Odzyskał wolność 14.09.1940 r. – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 
 

LISZKA KONSTANTY,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 5.03.1913 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Antoniego i Karoliny z 

d. Przylniok, zamieszkały w Gotartowicach. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz. Wyrokiem sądu doraźnego w dniu 

7.08.1942 r. został skazany na śmierć i wyrok ten wykonano tego samego dnia. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 21573/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:30, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 656; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 571, nr id. 20013. 

 

LISZKA SYLWESTER, 
Więzień KL Auschwitz nr 114709, KL Mauthausen nr 128547. 

Urodzony 29.12.1908 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 12.04.1943 r. jako 

więzień nr 114709. Przeniesiony do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako 

więzień nr 128547. Wyzwolony 5.05.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 321; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen 
nie figuruje.  

 

LISZKA WINCENTY,  
Więzień w KL Mauthausen. 

 



 228 

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

LOMNITZER HENRYK, 
Więzień KL Auschwitz nr 47405.  

Urodzony 15.12.1919 r. w Raciborzu, syn Ludwika i Elfrydy z d. Weiss, w 

czasie okupacji zamieszkały w Olst w Holandii. Przywieziony 17.07.1942 r. do 

KL Auschwitz z transportem zbiorowym Żydów holenderskich i zarejestrowany 

w obozowej ewidencji jako więzień nr 47405. Zginął w tym obozie 9.08.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 19186/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, więzień zmarł o godz. 15:45, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 197; APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 1168, nr id. 17648.  
 

LUBELSKI JAN,  
Więzień KL Auschwitz 7527, KL Mauthausen nr 33844. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 13.04.1916 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz, gdzie zarejestrowano go 18.12.1940 r. jako więźnia nr 7527. 

Następnie, przekazany do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 

33844. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał 

wolność w dniu 5.5.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 63. 

 

LUBSZCZYK JAN, 
Więzień w KL Gross-Rosen. 

Urodzony 9.05.1921 r. w Biertułtowach k/Rybnika, mieszkaniec tejże 

miejscowości. Przed wojną był na utrzymaniu matki (miał wadę wymowy i 

krępował się wychodzić między ludzi). W czasie okupacji hitlerowskiej także 

nie podejmował pracy, lecz nakazem Arbeitsamtu musiał przyjąć pracę w 

charakterze robotnika w kop. „Emma” w Radlinie. W Nowy Rok 1943 r. 

pojechał do Rybnika – do kina, i już do domu nie powrócił. Został aresztowany i 

przewieziony do KL Gross-Rosen, tam w niewyjaśnionych okolicznościach 

zginął 13.02.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Emila Lubszczyka). 
 

 

LUBSZCZYK PAWEŁ, 
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Więzień KL Auschwitz nr 131345. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 17.12.1899 r. w Biertułtowach k/Rybnika i mieszkaniec tejże 

miejscowości. Wykonywał zawód górnika w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. Po 

pierwszej wojnie światowej zaangażował się w pracę kulturalno-oświatową w 

chórze i zespole amatorskim. Były powstaniec – uczestnik trzech powstań 

śląskich. W trzecim powstaniu uczestnik kompanii biertułtowskiej. Ożenił się w 

1924 r. z Agnieszką z d. Stebel. Podczas okupacji hitlerowskiej nadal pracował 

w tej samej kopalni. Dnia 28.04.1943 r. został wezwany na policję w sprawie 

podpisania volkslisty, a gdy odmówił jej podpisania, został aresztowany i 

przewieziony do więzienia w Rybniku. Dnia 30.07.1943 r. został przekazany do 

KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 131345. Z tego obozu został 

przekazany do podobozu w Łagiszy, gdzie pracował przy robotach ziemnych, 

następnie był przeniesiony do podobozu w Jaworznie. W styczniu 1945 r. w 

związku ze zbliżającym się frontem, ewakuowano więźniów na zachód. 

Przemieszczali się przez Mysłowice, i zatrzymali na kilkudniowy postój w 

Kędzierzynie. Gdy jednak Armia Radziecka zbliżyła się do tej miejscowości, 

20.01.1945 r. SS-owcy oblali benzyną baraki, w których przebywali więźniowie 

a następnie je podpalili. Gdy zaś więźniowie ratowali się ucieszką z płonących 

baraków, ss-mani otworzyli do nich ogień z broni maszynowej. W ten sposób 

zginął także Paweł Lubszczyk. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Agnieszki Lubszczyk).  

 

ŁATA FRANCISZEK,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Czernicy pow. rybnicki. Aresztowany 1.09.1939 r. (w wieku 44 lat) 

przez członków freikorpusu, pobity do utraty przytomności na miejscowym 

posterunku policji w Czernicy, a następnie przesłany do KL Buchenwald. 

Wiadomo jedynie, że w krótkim czasie od osadzenia w obozie zginął 

31.11.1939 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

ŁATKA CZESŁAW,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Członek POW Górnego Ślaska, były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej, przekazany do KL Buchenwald i tam zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

ŁUKOSZEK WILHELM, 
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Więzień Polenlagru w Lyskach, KL Mauthausen-Guzen.  

Urodzony 30.03.1901 r., mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 

20.05.1940 r. i przekazany wpierw do Polenlager Nr 56 (obóz dla Polaków Nr 

56) w Lyskach, a następnie do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 28.01.1941 

r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

ŁYSOŃ FRANCISZEK, 
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, aresztowany 5.07.1942 r. i przekazany do KL 

Auschwitz. Zwolniony z obozu 15.11.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

MACH LUDWIK,  
Więzień KL Auschwitz nr 28860. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 15.08.1907 r. w Radlinie pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

dnia 9.04.1942 r. jako więzień nr 28860. Brak informacji o dalszych losach tego 

więźnia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 163. 

 

MACHA JÓZEF, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Bogunic k/Lysek pow. rybnicki. Aresztowany już w pierwszym 

dniu okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego. Wiadomo 

że został po jakimś czasie zwolniony do domu. Dostał nakaz przymusowej pracy 

w Niemczech i tam zmarł 25.07.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

MACHERSKI FRANCISZEK ks., 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 12656, KL Mauthausen. 

Urodzony 4.10.1883 r. w Katowicach-Dębiu. Do gimnazjum uczęszczał w 

Bytomiu, a studia teologiczne ukończył we Wrocławiu. Prymicje miał w 1903 r. 

Ze względu na słaby stan zdrowia (był chory na płuca), otrzymał stanowisko 

kuratora przy klasztorze sióstr zakonnych Marii Panny w Jastrzębiu Zdroju (do 

Jastrzębia przybył w 1921 r.) – podczas okupacji hitlerowskiej nadal pełnił tę 

funkcję. Na kazaniu w Boże Narodzenie 1939 r. powiedział pod adresem władz 

okupacyjnych: „... inni też byli pod Moskwą a jednak wojnę przegrali ...”. Został 
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więc aresztowany w Jastrzębiu 22.05.1040 r., przeiwziony na gestapo w 

Rybniku, a następnie przekazany do KL Dachau gdzie zarejestrowano go jako 

więźnia nr 12656. Nie wiadomo kiedy dostał się do KL Mauthausen, tam zginął 

31.10.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją krewnej księdza – Klary Kujawa z Katowic, także z 

książki Alfonsa Mrowca), skor. 5; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

MACHERSKI FRANCISZEK ks.,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 12656, KL Gusen. 

Urodzony 4.10.1883 r. w Dębie, syn Józefa i Katarzyny z d. Wiencek. Po 

ukończeniu w 1896 r. szkoły ludowej uczęszczał do gimnazjum w Katowicach, a 

po roku przeniósł się do gimnazjum bytomskiego – zdając maturę 3.03.1905 r. 

W latach 1905-1908 był słuchaczem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.06.1909 r. Jego pierwszą 

placówką było zastępstwo wakacyjne w rodzinnej parafii, zaś od 4.11.1909 r. 

otrzymał skierowanie do parafii Bielszowice jako wikariusz. Następnie – 

przeniesiony do parafii w Siemianowicach, zaś od 10.12.1910 r. objął wikariat w 

Siemianowicach gdzie kierował polskim i niemieckim oddziałem Katolickiego 

Stowarzyszenia Robotników i Robotnic. Po pięciu latach pracy w 

Siemianowicach, 27.09.1915 r. otrzymał przeniesienie do parafii Wniebowzięcia 

NMP w Wielkich Hajdukach (obecnie Chorzów Batory). Właśnie w tym czasie, 

zachorował na płuca (gruźlica płuc) skutkiem czego w 1918 r. wyjechał do 

Szwajcarii do uzdrowiska Davos, celem podleczenia się. Po powrocie, w 

październiku 1918 r. został skierowany jako kapelan do zakładu sióstr 

Boromeuszek w Jastrzębiu Zdroju. Na kazaniu w Boże Narodzenie 1939 r. 

wypowiedział pod adresem władz okupacyjnych: „... inni też byli pod Moskwą, 

a jednak wojnę przegrali ...”. Aresztowany w kwietniu 1940 r. w Jastrzębiu 

Zdroju i wpierw więziony w Rybniku, a stamtąd przetransportowany do KL 

Dachau, 26.05.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

12656. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Gusen, gdzie zmarł 31.10.1940 r. 
Bibliografia: Informacja od ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją krewnej 

księdza – Klary Kujawa z Katowic, także z książki Alfonsa Mrowca), skor. 5; W ocalałej kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje; (Z SUPLEMENTU). 
 

MACHLA JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr E-2455. 

Urodzony 24.09.1909 r. w Hutkach, syn Adama i Franciszki, mieszkaniec 

Czerwionki pow. rybnicki. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji w maju 1942 r. jako więzień 

wychowawczy (Erziehungshäftling) nr E-2455. Zginął 1.08.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 837; APMA-B „Księga zgonów”, t. 12, s. 1348, nr id. 16336. 

 

MACHULIK ALOJZY, 
Więzień w Czeskiej Lipie, Rubniku, Dreźnie, Meiszen. 

Urodzony 27.06.1919 r. w Jankowicach k/Rybnika, syn 

Konstantyna i Marii, mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Po 
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ukończeniu szkoły powszechnej – do dwudziestego roku życia 

nie mógł znaleźć pracy. 25.11.1939 r. wysłany przez 

Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec – pracował w 

kopalni węgla brunatnego. 18.4.1943 r. powołany do wojska 

niemieckiego (Werhmacht), jednostka stacjonowała w 

Czeskiej Lipie – obecne Czechy.  

Zdezerterował z wojska i przez jakiś czas ukrywał się (pomogła mu w ukryciu 

Bronisława Winnicka). Został aresztowany 22.11.1943 r. przez gestapo w 

Rybniku, a doraźny sąd specjalny skazał go na karę śmieci. Wyrok miał być 

wykonany przez powieszenie w egzekucji publicznej w Jankowicach. Upomniał 

się jednak o niego Werhmacht – jako o żołnierza, więc przekazany został do 

więzienia w Dreźnie, gdzie sąd polowy orzekł karę trzech miesięcy ciężkiego 

więzienia. Odesłano go do więzienia w Meiszen nad rzeką Elbe. Po trzech 

miesiącach, wysłany został z jednostką wojskową do Grecji, nastepnie Albanii, 

Bułgarii i Jugosławi – gdzie zastało go zakończenie wojny. Po miesięcznym 

pobycie w obozie dla niemieckich żołnierzy, przedostał się do Włoch i 

18.06.1945 r. wstąpił do armii gen. Andersa. Do kraju – do Jankowic powrócił 

6.12.1945 r. Od stycznia 1946 r. podjął pracę jako górnik w kop. „Chwałowice”. 

Po nawiązaniu kontaktu z Bronisławą Winnicką – zawarł z nią związek 

małżeński (3.03.1946 r.). 18.02.1953 r. podjął pracę w Gminnej Spółdzielni w 

Jankowicach, od 31.12.1954 r. ponownie pracował w kop. „Chwałowice”. W 

czerwcu 1962 r. uległ wypadkowi, po okresie leczenia wykonywał pracę jako 

instruktor szkoły górniczej – gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1974 r. 
Bibliografia: Opis przeżyć pookupacyjnych Alojzego Machulika. 
 

MACHULIK BRONISŁAWA z d. WINNICKA, 
Więźniarka w Czeskiej Lipie, Dreźnie, KL Auschwitz nr 75306. 

Urodzona 18.12.1921 r. w Pakoszówce, pow. sanocki, 

mieszkanka Sanoka (do czasu okupacji). W 1942 r. wysłana 

przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do miejscowości 

Czeska Lipa (obecne Czechy) – wioska Oberlibich, gdzie 

pracowała u niemieckich gospodarzy. Wiosną 1943 r. poznała 

skoszarowanego w tej miejscowości żołnierza niemieckiego, 

pochodzącego ze Śląska.  

Za kontakt z niemieckim żołnierzem i pomoc w ukryciu (gdy zdezerterował z 

wojska), została aresztowana 10.11.1943 r. i więziona w Czeskiej Lipie, skąd 

27.12.1943 r przewieziono ją do więzienia w Dreźnie. Z Drezna, transportem 

zbiorowym przesłana została do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie 12.02.1944 r. 

zarejestrowano ją jako więźniarkę nr obozowy 75306. Będąc w ciąży, urodziła 

21.07.1944 r. syna Ryszarda, a dzięki pomocy współwięźniarek udało jej się 

dziecko utrzymać przy życiu i wytrwać mimo bardzo ciężkich warunków życia – 

do ostatnich dni funkcjonowania obozu. Odzyskała wolność gdy Birkenau 

oswobodziły wojska rosyjskie. Wraz z dzieckiem dostała się do Brzeszcz, a 

stamtąd do Krakowa i dalej do Sanoka. Po wojnie, odszukawszy się z 

 



 233 

żołnierzem z Czeskiej Lipki, pobrali się i zamieszkali w Rybniku-

Chwałowicach. 
Bibliografia: APMA-B ankieta wypełniona przez Bronisławę Winnicką z 16.09.1971 r. (sygnatura: 
Mat./8542, nr inwentarzowy 157681). W zachowanych dokumentach APMA-B oraz byłego KL Mauthausen 

nie figuruje. 

 

MACHULIK RYSZARD, 
Więzień KL Auschwitz nr 189678. 

Urodzony 21.07.1944 r. w Birkenau, syn Alojzego i Bronisławy z d. Winnicka. 

Urodzony w obozie, zarejestrowany jako dziecko-więzień nr 189678. Opuścił 

obóz wraz z matką na krótko przed wyzwoleniem przez wojska radzieckie. Po 

wojnie zamieszkał w Rybniku-Chwałowicach. Skończywszy szkołę 

podstawową, wykonywał zawód górnika w kop. „Chwałowice” w 

Chwałowicach. 
Bibliografia: APMA-B ankieta wypełniona przez Bronisławę Winnicką z 16.09.1971 r. (sygnatura: 

Mat./8542, nr inwentarzowy 157681). W zachowanych dokumentach APMA-B oraz byłego KL Mauthausen 
nie figuruje. 

 

MACIEJCZYK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 7444. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 27.10.1909 r. w Olszowej – Strzelce Opolskie, mieszkaniec Rydułtów 

pow. rybnicki. Aresztowany 18.12.1940 r. w Piotrowicach Śląskich za 

rozrzucanie ulotek oraz podejrzenie o przemyt broni do Sosnowca. Tego samego 

dnia przekazany został do KL Auschwitz i oznaczony jako więzień nr 7444. 

Mimo potwornych warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał 

wolność. 
Bibliografia: APMA-B Ankieta z dn. 8.12.1966 r. wypełniona przez syna Joachima Maciejczyka (sygn. 

Mat./5888, nr inw. 150625); Zbiory J. Delowicza. 

 

MACIEJEWSKI KAZIMIERZ, 
Więzień w Moabicie, KL Oranienburg nr 67665. 

Urodzony 5.12.1901 r. w Ocieszynie pow. szamotulski woj. poznańskie. W 1924 

r. przybył za pracą na Górny Śląsk i otrzymał ją jako górnik kop. „Anna” w 

Pszowie. W tej też miejscowości się ożenił i osiedlił. W pierwszych dniach 

okupacji na prośbę o przyjęcie do pracy, słyszał wielokrotnie powtarzane zdanie: 

„...dla polaków pracy nie ma”. Podjął pracę w Zarządzie Drogowym gminy 

Pszów. Wiosną 1940 r. został skierowany do pracy przymusowej w porcie Koźle 

n/Odrą. W zimie 1940-1941 r. nawiązał kontakt z organizacją konspiracyjną 

ZWZ/AK w Rydułtowach. Wiosną 1941 r. wyjechał do Schleswig-Holsztyna w 

miejscowości Heide aby drążyć szyb naftowy. Co kilka miesięcy przyjeżdżał 
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jednak do domu na urlop i w tym też czasie odwiedzał komendanta AK w 

Rydułtowach – Kraszynę. W lutym 1942 r. po powrocie do pracy w Heide, 

został aresztowany i przewieziony do więzienia w Kolonii, a stamtąd dostał się 

do więzienia w Moabicie w Berlinie. Dnia 15.04.1943 r. Sąd zarzucił mu 

szpiegostwo na szkodę Rzeszy niemieckiej. Przekazany został do KL 

Oranienburg gdzie otrzymał nr więźnia 67665. W obozie, ze względu na ciężkie 

warunki pracy i ze względu na niedożywienie zachorował na gruźlicę, wątrobę i 

inne choroby. Doczekał wyzwolenia przez wojska radzieckie, ale mimo 

udzielonej mu pomocy lekarskiej, zmarł 30.06.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony – Berty Maciejewskiej), skor. 10. 
 

MACIOŃCZYK LUDWIK,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Świerklan Dolnych k/Żor. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej, przekazany do obozu koncentracyjnego gdzie zginął. 

Brak informacji o nazwie obozu do którego został przekazany.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

MACIOŃCZYK MARTA, 
Więźniarka w Jastrzębiu Zdroju, gestapo w Rybniku, KL Ravensbrück.  

Urodzona 6.04.1898 r. w Połomi pow. rybnicki. Posiadała gospodarstwo rolne 

którym po śmierci jej męża, zajmował się jej brat Alojzy Woryna. Znała się 

dobrze z rodziną Zdziebłów z Jastrzębia, których córka w okresie okupacji 

należała do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK – pełniąc w niej funkcję 

aprowizacyjną. Przez tę znajomość, członkowie organizacji ZWZ/AK mieli stały 

dostęp do stodoły Maciończykowej, wykorzystując ją dla potrzeb organizacji. 

Niestety, konfident wiedzący o tych powiązaniach, złożył odpowiedni meldunek 

do policji niemieckiej. Została aresztowana 13.08.1944 r. i w tym samym czasie 

aresztowano w Jastrzębiu Katarzynę i Annę Ździebło i ich matkę. Wpierw była 

przetrzymywana na policji w Jastrzębiu Zdroju, stamtąd odwieziona została do 

wiezienia w Rybniku. Po kilku dniach przekazano ją do KL Ravensbrück. Marta 

jeszcze przed aresztowaniem chorowała na nerki, a w obozie przy wyjątkowo 

niehigienicznym trybie życia choroba się nasiliła, a nadto zachorowała na tyfus. 

Zmarła w obozie 25.03.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Katarzyny i Anny Zdżiebło), skor. 7. 

 

MAĆKOWIAK FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, Katowicach, Brzegu, Rawiczu, Neanstrum. 

Urodzony 11.11.1900 r. w Chwałkowie Kościelnym (Śrem Wlkp.). Na Śląsk 

przywędrował w 1919 r. za pracą, którą otrzymał jako górnik w kop. „Ignacy” w 

Niewiadomiu. Włączył się do walki o Górny Śląsk dla Polski, uczestniczył w 

trzecim powstaniu śląskim. Ożenił się z Marią w 1929 r. w Radlinie. W 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej nadal pracował na kopalni. 

Ubolewając nad okupacją polski nieostrożnie na głos wypowiedział zdanie: „.... 

Niemcy tak szybko z Polski będą uciekać – jak szybko do niej weszli”. 

Wypowiedź ta dotarła do policji więc 27.09.1939 r. został aresztowany i 
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odwieziono go do więzienia w Rybniku. Po sześciu tygodniach odbyła się 

rozprawa w Rybniku przed Sądem Specjalnym z Katowic i otrzymał wyrok 

dwóch lat ciężkiego więzienia. Przetransportowany został do więzienia w 

Brzegu, potem do Rawicza, a następnie do Neanstrum na holenderskiej granicy. 

Stale oczywiście ciężko pracował. Przeżył w obozie do wyzwolenia przez 

wojska amerykańskie w kwietniu 1945 r. Po rekonwalescencji w obozie 

repatriacyjnym, powrócił do domu 12.06.1945 r. Do pracy nie był jednak zdolny 

więc przeszedł na rentę inwalidzką. Zmarł w 1954 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Marii Maćkowiak), skor. 3. 

 

MAGRYS WIKTORIA z d. JĘDRZEJCZAK  
Więźniarka w KL Auschwitz. 

Urodzona 3.11.1904 r. w Strzelinie k/Poznania, córka Tomasza i Marii z d. 

Matjosek, mieszkanka Rybnika. Po aresztowaniu przekazana do KL Auschwitz 

gdzie zginęła 20.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 36675/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 15:14, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzschlag” (zawał serca). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 25, s. 671, nr id. 34783. 
 

MAINKA MAKSYMILIAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 169408. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 24.07.1902 r. w Rybniku, mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Po 

aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji dnia 17.12.1943 r. jako więzień nr 169408. Zwolniony z 

obozu 2.06.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 446; APMA-B Karta Personalna (Häftlings-Personal-Karte, tom 6, s. 17-18, sygn. D-AuI-3a/1020-

1364, nr inw. 174145).   

 

MAJ WALTER,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 84736. 

Urodzony 22.10.1919 r. w Raciborzu, syn Izydora i Fredy z d. Riesenfeld. Po 

aresztowaniu, przekazany najprawdopodobniej wpierw do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, a stamtąd po śledztwie przewieziony do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 19.12.1942 r. jako więzień nr 84736. Zginął w tym obozie 

21.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2913/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:50, określenie 

przyczyny zgonu to „Bronchopneumonie” (zapalenie oskrzeli i płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 1138; APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 1401, nr id. 41193.  
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MAJEWSKA HELENA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr Z-6165. 

Urodzona w 1936 r. w Boguszowicach k/Rybnika, córka Stanisławy. 

Zamieszkała w czasie okupacji niemieckiej w Starej Wsi. Po aresztowaniu 

przewieziona do KL Auschwitz z transportem Cyganów polskich i 

zarejestrowana 29.03.1943 r. w obozowej ewidencji jako więźniarka Z-6165 

(Cyganka). Zginęła 29.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

31150/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:35, 

określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Pneumonie” (niewydolność 

serca przy zapaleniu płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1160; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 1118, nr id. 61527.  

 

MAJNUSZ ?,  
Więzień w KL Neuengamme. 

Mieszkaniec Brzezia k/Raciborza. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Neuengamme k/Hamburga. Pod koniec wojny 

był załadowany na jeden ze statków, które zostały zatopione na pełnym morzu 

na wskutek prowokacji angielskiego lotnictwa. Szczęśliwym trafem uratował się 

i dostał do szpitala szwedzkiego. Przeżył i powrócił do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MALCHER GERARD, pseud. „Zeflik”, 
Więzień w Katowicach. 

Urodzony 19.08.1919 r. w Bziu Górnym k/Jastrzębia Zdroju 

pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej przeniósł 

się z rodzicami do Jastrzębia Zdroju i zaczął uczęszczać do 

rybnickiego gimnazjum, kończąc je w 1938 r. Harcerz IV 

Drużyny Harcerzy im. Henryka Sienkiewicza w Rybniku. 

Wojna zastała go we Lwowie gdzie studiował na politechnice 

lwowskiej. Z konieczności przerwał studia, lecz nie wrócił od 

razu do domu rodzinnego, gdyż uczulony na ludzką biedę, 

zaangażował się we Lwowie w działalność charytatywną.  

Stał się osobą niewygodną dla niechętnych mu miejscowych władz miejskich, 

zmuszony był opuścić Lwów i chciał dostać się na Węgry. Gdy zamiar ten 

okazał się niemożliwy do zrealizowania, powrócił na Śląsk, do Jastrzębia. 

Znowu zaangażował się w pomoc biednym rodzinom – zbierając datki pieniężne 

na ten cel u bogatszych przedstawicieli rodzinnej miejscowości. Zaopiekował się 

biblioteką szkoły powszechnej w Jastrzębiu Dolnym oraz prywatną biblioteką 

domu wypoczynkowego Spółki Brackiej w Jastrzębiu Zdroju, którym groziło 

całkowite zniszczenie. Zaangażował się w działalność ruchu oporu. Wstąpił do 

ZWZ/AK, był inicjatorem uruchomienia druku gazetki konspiracyjnej „ZEW”. 

Osobiście uczestniczył w redagowaniu i wydawaniu tej gazetki, która była 

czytana nie tylko na terenie Rybnika, ale i w opolskiem. W wyniku zdrady został 

aresztowany 31.03.1942 r. Wpierw był więziony w budynku gestapo w Rybniku, 

a po kilku dniach przetransportowany do siedziby gestapo w Katowicach. 
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Świadomy, że mógłby w trakcie przesłuchania nie wytrzymać wymyślnych 

tortur, a tym samym zdradzić konspiracyjne tajemnice i przyczynić się do 

aresztowania wielu osób, wyrwał się podczas przesłuchiwania z rąk oprawców i 

wyskoczył z trzeciego piętra, ponosząc śmierć na miejscu. 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 

243; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 57,58,104,106; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 105; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i 
Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 34; J. Musioł, Ślązacy, Katowice 1987 r., s. 246, 282; Ziemia 

rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 274.  

 

MALCHERCZYK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz, KL Dachau, KL Majdanek. 

Urodzony 20.10.1897 r., mieszkaniec Rybnika, pracownik umysłowy, członek 

POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W 

czasie okupacji hitlerowskiej był żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ. 

Aresztowany 21.05.1940 r., skazany na pobyt w KL Auschwitz, następnie 

przekazany do KL Dachau i dalej do KL Majdanek gdzie zginął 15.03.1945 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 105; Ziemia rybnicko-
wodzisławska, pod red. J. Ligenzy Katowice 1970 r., s. 188, 214; L. Musiolik, Od Związku Powstańców 

Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B 

nie figuruje. 

 

MALCHEREK FRANCISZEK, 
Więzień w Cieszynie, Rawiczu, KL Buchenwald, KL Gross-Rosen. 

Urodzony 4.10.1904 r. w Wierzniowicach na Zaolziu, mieszkaniec Pszowa pow. 

rybnicki. Aresztowany 9.10.1939 r. i wpierw osadzony w więzieniu w 

Cieszynie. Z Cieszyna przekazany do więzienia w Rawiczu, stamtąd do KL 

Buchenwald, i po pewnym czasie do KL Gross-Rosen. Z tego ostatniego obozu 

został zwolniony 10.07.1943 r. Zmarł w 1966 r. w Pszowie, gdzie się osiedlił po 

powrocie z obozu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 10. 

 

MALINOWSKI WŁADYSŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 111005. 

Urodzony 5.03.1888 r. w Kurniku w woj. poznańskim, syn 

Juliusza i Józefy z d. Kruk, mieszkaniec Rybnika. Studiował 

architekturę w Lipsku i Heidelbergu. Przed I wojną światową 

przybył do Rybnika i podjął pracę w firmie budowlanej 

Martiniego w Rybniku. Gdy w okresie plebiscytowym ważyły 

się losy Śląska, jako aktywny działacz Związku Polaków, brał 

udział w „wymuszaniu” od Niemców najkorzystniejszych 

warunków dla Ślązaków i Śląska.  

Gdy w końcu 1921 r. dochodzi w Rybniku do tworzenia polskich władz 

cywilnych, obejmuje funkcję architekta miejskiego oraz członka Rady Miasta. 

W następnych latach, po unormowaniu się spraw polityczno-społecznych w 

Rybniku, odkupił udziały w firmie Martiniego zostając w ten sposób 

właścicielem przedsiębiorstwa. Dziełem firmy jest wiele obiektów budowanych 

w Rybniku. W czasie okupacji hitlerowskiej był żołnierzem organizacji 
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konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r., wywieziony został do KL 

Auschwitz, a po okresie śledztwa przekazany 16.03.1943 r. i zarejestrowany 

jako więzień nr 111005. Zachorował na tyfus i zmarł 2.04.1943 r. w tym obozie. 

Według wystawionego aktu zgonu, potwierdzonego przez lekarza obozowego, 

zmarł o godz. 13:15, określenie przyczyny zgonu to „rozedma płuc przy 

osłabionym sercu”. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 25; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 243, 244; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 107; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 
Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 308; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 135. 

 

MAŁACHOWSKI RYSZARD,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 9.06.1908 r. w Rybniku, syn Hermana i Teresy z d. Dzierżawa, 

mieszkaniec Rybnika. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz 

gdzie zginął 9.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29927/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:50, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Grippe” (niewydolność serca przy 

grypie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 661; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 1369, nr id. 28195. 

 

MANDRYSZ JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 15091. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 11.09.1881 r. w Stassfurcie w Westfalii. Przebywając w Westfalii, był 

założycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1911 r. powrocił na 

Śląsk – osiedlił się w Rybniku, gdzie otworzył zakład rzemieślniczy. Był 

współorganizatorem POW Górnego Śląska w powiecie rybnickim, powstańcem, 

działaczem plebiscytowym – w Polskim Komitecie Plebiscytowym w powiecie 

rybnickim. Z chwilą rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, ukrywał się przed 

poszukującymi go Niemcami – wpierw wyjechał do Niemiec, a następnie na 

Śląsk Cieszyński. Został jednak aresztowany w marcu 1941 r. i przesłany do KL 

Auschwitz, gdzie był zarejestrowany 17.04.1941 r. jako więzień nr 15091. 

Zginął w tym obozie 4.01.1944 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 107. 

 

MAŃDA WOJCIECH,  
Więzień KL Auschwitz. 
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Urodzony 7.01.1894 r., rolnik ze wsi Świerszczyniec pow. rybnicki. Były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, członek Związku Powstańców 

Śląskich. W okresie okupacji hitlerowskiej członek organizacji konspiracyjnej 

ZWZ. Aresztowany w grudniu 1943 r. był więziony w Pszczynie a następnie 

przewieziony do KL Auschwitz. Zmarł w obozie 18.01.1945 r. tuż przed 

ewakuacją więźniów przed zbliżającymi się wojskami radzieckimi.  
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 21; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

MAŃKA JAN,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, nauczyciel. Aresztowany w pierwszym 

okresie okupacji hitlerowskiej, został przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MAŃKA PAWEŁ,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Aresztowany w pierwszym okresie okupacji 

hitlerowskiej, przekazany został do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o 

nazwie obozu w jakim przebywał. Udało mu się przeżyć w obozie i wrócił do 

domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

MARCINEK JAN,  
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz nr 171329, KL Mauthausen. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 1.09.1873 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, robotnik. 

Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania 

śląskiego. Aresztowany 5.04.1943 r. za pomoc jeńcom wojennym. Więziony w 

Raciborzu, następnie od 24.12.1943 r. zarejestrowany w KL Auschwitz jako 

więzień nr 171329. Transportem zbiorowym 27.11.1944 r. przekazany do KL 

Mauthausen. Zmarł z wycieńczenia po powrocie z obozu do domu dnia 

3.12.1945 r. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 21; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 448; Zbiory J. Delowicza 
(kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7.  

 

MARCISZ WILHELM,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz, Gross-Rosen. 
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Urodzony 8.06.1915 r. w Boguszowicach k/Rybnika, gdzie 

uczęszczał do szkoły powszechnej a następnie chodził do 

rybnickiego gimnazjum, zdając maturę w 1937 r. Był 

harcerzem XVII Drużyny Harcerskiej im. Karola 

Chodakiewicza w Boguszowicach, zaś w gimnazjum należał 

do IV Drużyny Harcerskiej im. Henryka Sienkiewicza w 

Rybniku. Ciężka sytuacja materialna rodziców nie pozwoliła 

mu na dalsze studia, więc podjął pracę w starostwie 

rybnickim.  

Po przeszkoleniu w szkole oficerskiej – chorąży WP. Uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli niemieckiej w rejonie Lwowa. 

Umieszczono go w obozie jenieckim na terenie Czech, skąd po roku 

wywieziono go na roboty przymusowe do Nadrenii. Po powrocie do domu 

pracował w kopalni „Chwałowice” i zaangażował się w działalność dla 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Zagrożony aresztowaniem, ukrywał się do 

17.08.1944 r. gdy gestapo wpadło na jego trop i został aresztowany. Przez pięć 

tygodni przebywał w więzieniu rybnickim, a następnie przewieziono go do KL 

Auschwitz. Z tego obozu, dnia 1.12.1944 r. został wywieziony do KL Gross-

Rosen. Ostatnią wiadomość przesłał do rodziny w styczniu 1945 r. Zginął w nie 

wyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 107; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 34; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych 
dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

MARCOL ALOJZY, 
Więzień KL Auschwitz nr 46154.  

Urodzony 12.12.1892 r. w Krostoszowicach k/Wodzisławia Śl., syn Jana i 

Karoliny z d. Orszulik, mieszkaniec miejscowości Mszana k/Jastrzębia Zdroju 

pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej i przekazany do 

KL Auschwitz¸ gdzie zarejestrowano go 8.07.1942 r. jako więźnia nr 46154. 

Zginął w tym obozie 31.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

17723/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:30, 

określenie przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt 

żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 196; APMA-B „Księga zgonów”, t. 12, s. 1215, nr id. 16203. 
 

MARCOL JÓZEF, 
Więzień w Kluczborku, KL Auschwitz nr 166873, KL Gross-Rosen, KL Dachau.  

Urodzony 17.11.1900 r. w Moszczenicy k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, syn 

Jana, mieszkaniec Moszczenicy. Z zawodu był palaczem kotłów 

przemysłowych, a od siedemnastego roku życia pracował jako palacz kotłów w 

kop. „Emma” w Radlinie. Były powstaniec – brał udział w trzecim powstaniu 

śląskim. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. w Tarnowie i dostał 

się do niewoli – wrócił do domu pod koniec 1939 r. Zaraz na początku 1940 r. 

wysłany został przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Linz w Austrii. Tam, 
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w wielkim skupisku Polaków, był współorganizatorem organizacji 

konspiracyjnej. Na podstawie donosu został wraz z kolegami aresztowany 

23.09.1943 r. Wpierw przebywał w więzieniu w Kluczborku, następnie 

przekazano go do KL Auschwitz i zarejestrowano 27.12.1943 r. jako więźnia nr 

166873. Z KL Auschwtz przeniesiono go do KL Gross-Rosen, a po jakimś 

czasie przekazany został do KL Dachau. Doczekał się wyzwolenia przez wojska 

amerykańskie 29.04.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Teresa Marcol), skor. 4. 
 

MARCOL KAROL,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej przetrzymywany był 

w więzieniu w Rybniku skąd po jakimś czasie został zwolniony. Nieznane są 

jego dalsze losy. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MARCOL WIKTOR, 
Więzień obozu w Gratz - Austria. 

Urodzony 26.07.1901 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Moszczenicy k/Jastrzębia Zdroju. Były powstaniec – uczestnik 

trzeciego powstania śląskiego. Został aresztowany 5.12.1943 r. i przekazany do 

obozu pracy o zaostrzonym rygorze w miejscowości Gratz w Austrii, gdzie był 

zatrudniony w kamieniołomach. Zginał na początku 1945 r. trafiony przy pracy 

odłamkiem bomby podczas nalotu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją – informacją Pawła Gleńska), skor. 4. 

 

MAREK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 114719, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 9.03.1904 r. w Leszczynach pow. rybnicki. Aresztowany 12.02.1943 

r., został przekazany do KL Auschwitz i na okres śledztwa umieszczony w bloku 

2a. Po śledztwie skazany na pobyt w obozie i zarejestrowany w obozowej 

ewidencji dnia 12.04.1943 r. jako więzień nr 114719. Następnie przeniesiony do 

KL Sachsenhausen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie przeżył 

i doczekał się wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie w dniu 22.04.1945 

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

1998 r., s. 321. 

 

MARGICIOK JAN, pseud. „August”, „Mazur”, „Mały”, „Dymitrow”, 

„Skowronek”, „Hans Joeschke”. 
Więzień gestapo w Rybniku, Katowicach.  

Urodzony 10.07.1915 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl., 

syn Franciszka i Magdaleny z d. Bayer, mieszkaniec 

Rydułtów pow rybnicki. Od dzieciństwa wykazywał 

zamiłowanie do pracy społecznej. Podharcmistrz Hufca ZHP 

w Rydułtowach. W 1940 r. (mimo kalectwa po wypadku 
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jakiemu uległ w dzieciństwie) przeszedł szkolenie wojskowe i 

podjął działalność konspiracyjną jako żołnierz ZWZ. 

Początkowo wykonywał obowiązki kuriera w tej organizacji, a następnie dostał 

polecenie zorganizowanie wywiadu. Utworzenie siatki wywiadowczej dawało 

możliwość zdobywania cennych informacji o ruchach wojsk niemieckich, ich 

rozmieszczeniu oraz rodzaju produkcji w niemieckich zakładach zbrojeniowych. 

W lutym 1941 r. został aresztowany, ale udało mu się zbiec podczas transportu z 

Rybnika do Katowic. Musiał się ukrywać, lecz po przedostaniu się na Zaolzie 

nadal prowadził działalność konspiracyjną. W wyniku zdrady, został 

aresztowany 26.01.1943 r. i przewieziony na gestapo w Katowicach gdzie 

poddany został długotrwałym przesłuchaniom. Następnie, w grupie 71 osób 

został przewieziony 29.11.1943 r. do KL Auschwitz – i tam rozstrzelany 

29.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33212/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:49, określenie 

przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 

241, 243; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995 r., s. 27, 48, 54-58, 76-78, 83, 101-
108, 116,117,119,123; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 

Katowice 1998 r., s. 699; J. Musioł, Ślązacy, Katowice 1987 r., s. 246, 255; Ziemia rybnicko-wodzisławska, 

red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 276; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 212, nr id. 63487.  

 

MARIKITOŃ KAROL,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, urzędnik magistracki w Żorach. Aresztowany 

został 1.05.1940 r. i przekazany do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 

6.12.1940 r. Brak innych informcji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MARKIEWICZ MARIAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 135820. 

Urodzony 3.04.1916 r. w Jędrzejowie pow. jaworzniański, syn Władysława, 

zamieszkały w Leszczynach pow. rybnicki. Zmobilizowany, uczestniczył w 

kampanii wrześniowej 1939 r. i dostawszy się do niemieckiej niewoli, do 1942 r. 

przebywał w obozie jenieckim koło Hamburga. Zwolniony z niewoli, dostał się 

na roboty przymusowe do obozu pracy w Gogolinie, skąd po kilku tygodniach 

uciekł – zatrzymał się u rodziny w Sosnowcu. W tej to miejscowości został 

aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz, 6.08.1943 r. zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 135820. Przetrwał w obozowych 

warunkach – do ostatnich dni funkcjonowania tej „fabryki śmierci”, pracując w 

Monowicach, w IG Farben a także „Buna-Werke”. W okolicach 11.01.1945 r. 

uczestniczył w marszu ewakuacyjnym z Oświęcimia do tzw. punktu zbornego w 

Gliwicach (sprowadzono tam więźniów z różnych więzień, podobozów i 

obozów). Następnie, więźniów załadowano do wagonów towarowych i pociąg 

ruszył w kierunku Rybnika, przez Zabrze, Makoszowy, Knurów – do stacji 

kolejowej Rzędówka. W tej to miejscowości więźniów „wyładowano” z 

wagonów i pieszo mieli dotrzeć do Raciborza. W trakcie owego przemarszu, co 

chwilę odbywały się zbiorowe egzekucje słabszych więźniów, a podczas jednej 



 243 

z nich – korzystając z zamieszania jakie powstało dnia 16.01.1945 r. w okolicy 

Wilczy, Markiewicz wykorzystał okazję i dokonał skutecznej ucieczki. Schronił 

się u Polskiej rodziny – ukrywając się tam do wyzwolenia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 374; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

MARSZOLIK FRANCISZEK,  
Więzień w Wodzisławiu, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen nr 3028. 

Urodzony 2.12.1889 r. w Biertułtowach k/Rybnika, mieszkaniec Biertułtów. 

Jeszcze przed pierwszą wojną światową pracował jako górnik w kopalniach: w 

Niewiadomiu, Rydułtowach, i Niedobczycach. Ożenił się w 1914 r. z Agnieszką 

z d. Kuban. Po pierwszej wojnie światowej włączył się do pracy propagandowej 

na rzecz plebiscytu. Stanowił postrach dla bojówkarzy niemieckich. Był 

pierwszym dyrygentem Chóru „Słowiki” w Biertułtowach. Członek POW 

Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W 

trzecim powstaniu był dowódcą 3 baonu 5 pułku rybnickiego. Po podziale 

Górnego Śląska na część polską i niemiecką był urzędnikiem celnym w 

Knurowie. Przed 1939 r. pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku. W sierpniu 

tegoż roku pełnił służbę w Obronie Narodowej w Rybniku. We wrześniu 

przemieszczając się do granicy wschodniej – przedostał się do Rumunii. W 

październiku wrócił do Biertułtów i już 4.11.1939 r. został aresztowany. 

Przetrzymywany był w więzienia w Wodzisławiu Śl., gdzie podczas przesłuchań 

poddawany był okrutnym torturom. Następnie, przekazano go do KL Dachau. 

Po krótkim pobycie w tym obozie, trafił do KL Mauthausen-Gusen i został 

zarejestrowany jako więzień nr 3028. Zginął w tym obozie 27.06.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Agnieszki Marszolik). 

 

MARTINUS ANTONI, 
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Suminy pow. rybnicki. Aresztowany już w pierwszym miesiącu 

okupacji hitlerowskiej tj. 30.09.1939 r. i przekazany do KL Oranienburg gdzie 

zginął 3.05.1945 r. Brak innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

MASANCZYNKA, 
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Knurowa pow. rybnicki, pracownik umysłowy – urzędnik. 

Aresztowany w pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Buchenwald gdzie zginął. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MASŁOWSKA GERTRUDA, 
Więźniarka KL Auschwitz nr 38423, KL Ravensbrück nr 55839. 
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Urodzona 7.03.1908 r. w Żorach, córka Teofila i Marty z d. Herok, mieszkanka 

Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu ośmiu klas szkoły powszechnej pomagała 

rodzicom w gospodarstwie rolnym. Zawarła związek małżeński w 1927 r. W 

okresie okupacji hitlerowskiej razem z mężem zaangażowana była w działalność 

dla organizacji konspiracyjnej – pełniła funkcję łączniczki, od grudnia 1939 r. 

pomagała znajdować schronienie ukrywającym się Polakom. Aresztowana 

12.02.1043 r., przekazana została do KL Auschwitz gdzie wpierw przebywała w 

czasie śledztwa w bloku 2a, a następnie skierowana 16.03.1943 r. na pobyt w 

obozie jako więźniarka nr 38423. 14.08.1944 r. przetransportowana do KL 

Ravensbrück i zarejestrowana jako więźniarka nr 55839. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie przeżyła i doczekała się wyzwolenia obozu 

przez wojska amerykańskie w dniu 29.04.1945 r. Powróciła do domu, a po 

rekonwalescencji podjęła pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 541; APMA-B Ankieta z dn. 11.07.1991 r. (sygn. Mat./16557, nr inw. 172044; J. Delowicz, Żory - 

ludzie i wydarzenia, 1999 r., s. 95; Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

MASŁOWSKI KAROL, pseud. „Filhauer”, 
Więzień KL Auschwitz nr 114722. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Urodzony 1.01.1904 r. w Podlesiu Pszczyńskim, syn Jana i Wiktorii z d. 

Machulec, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 

rozpoczął pracę od 2.10.1917 r. do 1930 r. w odlewni żeliwa w Hucie „Pawła” w 

Żorach, a jednocześnie uczęszczał do trzyletniej szkoły zawodowej. Członek 

Towarzystwa Śpiewu „Feniks”. Był bardzo zaangażowany podczas akcji 

plebiscytowej, brał udział w drugim i trzecim powstaniu śląskim. W trzecim 

powstaniu śląskim walczył w 6 kompanii II baonu 13 pułku powstańczego Żory 

pod dowództwem Nikodema Sobika – został ranny. Odznaczony Śląskim 

Krzyżem Powstańczym. Dnia 1.02.1930 r. zawarł związek małżeński z Gertrudą 

z d. Kieczka. W tymże 1930 r. otworzył własny warsztat usługowo-reperacyjny 

maszyn rolniczych (warsztat ten prowadził do czasu aresztowania). Od grudnia 

1939 r. do lutego 1943 r. kierownik „Opieki Społecznej” w żorskiej placówce 

ZWZ/AK. Organizował pomoc dla rodzin, których członkowie zginęli lub 

doznali innych represji ze strony okupanta, udzielał także pomocy ukrywającym 

się przed okupantem. Aresztowany dnia 12.02.1943 r. i przekazany do KL 

Auschwitz, a na okres śledztwa osadzony w bloku 2a. Po zakończonym 

śledztwie przekazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 12.04.1943 r. jako 

więzień nr 114722. Przebywał w tym, obozie do ostatnich dni jego 

funkcjonowania. Został wyzwolony przez Armię Radziecką 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 321; J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, 1999 r., s. 95; APMA-B List obozowy z dn. 

25.05.1944 r. (zespół: Listy obozowe – oryginały, tom 62, sygn. D-AuI-1/9092, nr inw. 175987); Zbiory J. 

Delowicza, segr. II. 
 

MATEJA TEODOR, 
Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany 

został do KL Mauthausen. Nieznane są dalsze jego losy. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

MATULA TEOFIL, 
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Szczygłowic k/Knurowa pow. rybnicki. Aresztowany w trzecim 

roku trwania okupacji hitlerowskiej, przekazany został do więzienia w 

Katowicach i tam dnia 11.06.1943 r. po wyroku sądu doraźnego – 

zgilotynowany. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

MATUSIAK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony w 1902 r., nauczyciel, a następnie kierownik szkoły w Bziu 

Zameckim k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym 

okresie okupacji hitlerowskiej przekazany został do KL Auschwitz gdzie zginął.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 
Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 80; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

MATUSZCZYK ANTONI,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w drugiej połowie 1942 r., osadzony w 

obozie przejściowym w Lyskach. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MATUSZEK WINCENTY, 
Więzień KL Auschwitz nr 7544. 

Urodzony 21.03.1887 r. w Pszowie pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Aresztowany w Rydułtowach za to, że był przedwojennym 

działaczem społecznym i aktywnym powstańcem śląskim. Przekazany do KL 

Auschwitz, zarejestrowany został 18.12.1940 r. jako więzień nr 7544. 

Zwolniony z obozu 16.05.1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 64; APMA-B Ankieta z dn. 4.06.1976 r. (sygn. Mat./11204, nr inw. 162707); Zbiory J. Delowicza.  

 

MAZANEK ALEKSANDER, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 13.05.1921 r., mieszkaniec Rybnika. Uczeń rybnickiego gimnazjum – 

zdał maturę tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu, za co został 
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aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym – nieznana nazwa obozu. 

Zginął w tym obozie 17.12.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 109. 

 

MAŻEWSKI WŁADYSŁAW,  
Jeniec Oflagu w Murnau. 

Urodzony 6.09.1896 r. w Stanisławowie, major Wojska Polskiego. Od 1914 r. 

służył w Legionach. W okresie międzywojennym był oficerem zawodowym 

WP. W maju 1939 r. skierowany na stanowisko dowódcy I batalionu 75 Pułku 

Piechoty i dowodcy Oddziału Wydzielonego Rybnik, w skład którego wchodził 

również batalion Obrony Narodowej. Dowodził obroną Rybnika 1.09.1939 r. 

Pod Tomaszowem Lubelskim został ranny, dostał się do niemieckiej niewoli i 

osadzony został w oflagu C II A w Murnau gdzie przebywał do zakończenia 

wojny w 1945 r. Po wyzwoleniu obozu przez wojska alianckie, służył do 1948 r. 

w Poskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, a następnie wrócił do kraju. W 1951 

r. osiedlił się na stałe w Gliwicach. Zmarl 11.05.1980 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 109; Zbiory J. Delowicza. 

 

MENCEL JERZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 7539. 

Urodzony 9.06.1917 r. w Rybniku. Aresztowany w drugim roku trwania 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był 

w obozowej ewidencji dnia 18.12.1940 r. jako więzień nr 7539. Brak innych 

informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 64; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

MENCEL MICHAŁ,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec gminy Pstrążna w pow. rybnickim. Aresztowany 15.04.1940 r. 

przekazany do KL Dachau, a następnie przeniesiony do Mauthausen-Gusen 

gdzie pracował w kamieniołomach. Dzięki staraniom żony o jego uwolnienie, 

zwolniony z obozu 25.11.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

MENCEL MICHAŁ,  
Więzień w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen 

Urodzony 26.09.1884 r. w Błażejewie pow. śremski woj. 

poznańskie. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski, skierowany 

został przez Kuratorium Oświaty do miejscowości Żytnia w pow. 

rybnickim tam pracował jako kierownik miejscowej szkoły 

podstawowej. Brał udział w trzecim powstaniu śląskim. Inicjator 

postawienia pomnika w Żytniej (razem z Józefem Franicą) 

odsłoniętego w 1928 r. z inskrypcją: „Na wieczną pamiątkę 

przyłączenia Górnego Śląska do Polski”.  

We wrześniu 1939 r. uchodził z rodziną przed linią frontu, dostając się w okolice 

Katowic. Na początku kwietnia 1940 r. powrócił do Żytniej i niemal natychmiast został 
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aresztowany. Więziony krótko w Rybniku, a stamtąd przetransportowano go do KL 

Dachau, 15.04.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3030. 

Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen (komando Gusen) i 

zatrudniony w kamieniołomach. Wysyłane przez żonę pisma do lokalnych władz o 

zwolnienie męża Michała z obozu, nie przynosiły skutku. Dopiero pismo skierowane 

do Kancelarii III Rzeszy Adolfa Hitlera, uzasadniające trudną sytuację materialną 

rodziny (o czwórce dzieci pozostającej bez środków do życia). Spowodowało to 

przeniesieniem Michała 15.11.1940 r. do przymusowej pracy fizycznej najpierw w 

Pankach a później w Krapkowicach (w Fabryce papieru). Równocześnie, był 

zobowiązany do okresowego zgłaszania się na posterunkach policji. Doczekał się 

zakończenia wojny i powrócił do Żytniej – podjął pracę na stanowisku kierownika 

szkoły. Doprowadził do wyremontowania szkoły po zniszczeniach wojennych, i na 

początku lat 60 tych do odbudowy zniszczonego w czasie okupacji pomnika, 

upamiętniającego „przyłączenia Górnego Śląska do Polski”. Po przejściu na emeryturę, 

zmarł 15.05.1967 r. Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i medalami m. 

in. Krzyżem Powstańczym, Krzyżami Zasługi. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje; 

informacja Zdzisława Mencela; (Z SUPLEMENTU). 

 

MENCNER AUGUSTYN, 
Więzień w Raciborzu. 

Urodzony 7.05.1903 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Godowa k/Jastrzębia Zdroju, z zawodu murarz. Był członkiem 

POW Górnego Śląska, uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego. W 

trzecim powstaniu, walczył w 9 kompanii 14 pp wodzisławskiego pod 

dowództwem kompanijnego Józefa Balcara. Był współzałożycielem 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gołkowicach. Po podziale Górnego 

Śląska w 1922 r., pracował w swoim zawodzie i pomagał matce w 

gospodarstwie. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich pełniąc w nim 

stanowisko sekretarza. Za zasługi w powstaniach otrzymał Śląski Krzyż 

Powstańczy. Dnia 1.09.1939 r. uchodził na wschód i zawędrował do Tręboli, 

skąd powrócił do domu 11.11.1939 r. W zimie 1940 r. w domu wśród kobiet 

które przyszły skubać pierze, opowiadał o tym co widział i co przeżywał 

podczas wojny Polsko-Niemieckiej. Wypowiedział też zdanie, że Hitler wojnę 

przegra a Rosjanie przyjdą do Polski. Jedna z kobiet przekazała tę informację 

policji, skutkiem czego został oskarżony o sianie propagandy antyhitlerowskiej. 

Otrzymał wyrok i przebywał za to w więzieniu w Raciborzu przez sześć 

miesięcy. Po powrocie z więzienia pracował jako murarz w Łabędach aż do 

wyzwolenia tj. do 2.05.1945 r. Po wojnie był długoletnim naczelnikiem gminy w 

Godowie. Posiadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Augustyna Mecnera), skor. 4. 

 

MĘŻYK JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 
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Mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej, przekazany został do obozu koncentracyjnego, gdzie zginął 

mając 46 lat. Brak dokładniejszych informacji w jakim obozie przebywał. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

MICHALIK JERZY, 

Mieszkaniec Niewiadomia pow. rybnicki. Aresztowanany w początkowym 

okresie okupacji hitlerowskiej był przetrzymywany w więzieniu, skąd po kilku 

miesiącach zwolniono go do domu. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

MICHALIK TEOFIL, 
Więzień KL Auschwitz nr 111072, KL Mauthausen, podobozu Ebensee. 

Urodzony 30.03.1899 r. w Szerokiej k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. 

Ukończył gimnazjum we Wrocławiu jako abiturient (mając 20 lat) brał udział w 

walkach w ostatnich dniach pierwszej wojny światowej i został ciężko ranny w 

rękę. Po wojnie rozpoczął naukę na Uniwersytecie Wrocławskim, a po jakimś 

czasie przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie gdzie studiował 

filozofię klasyczną i germanistykę. Jako nauczyciel rozpoczął pracę w Piekarach 

Śl., a następnie pracował aż do wybuchu drugiej wojny światowej w gimnazjum 

w Bielsku. Kilka dni przed wybuchem wojny 1939 r. – udał się na wschód, skąd 

jednak powrócił w kwietniu 1940 r. Podjął prace w Żywcu jako pracownik 

fizyczny w Zakładzie Drzewnym. Gdy jednak miejscowi patrioci dowiedzieli 

się, że jest nauczycielem, poprosili go o udzielanie swoim dorastającym 

dzieciom nauki na poziomie gimnazjalnym. W taki to sposób prowadził tajne 

nauczanie. W styczniu 1943 r. został aresztowany i przekazany do KL 

Auschwitz i tam zarejestrowany 26.03.1943 r. jako więzień nr 111072. Podczas 

ewakuacji więźniów z Oświęcimia do Wodzisławia – Michalik także brał udział 

w tym „marszu śmierci”. Z Wodzisławia Śl. w otwartych węglarkach dostał się 

do KL Mauthausen, a stamtąd do podobozu Ebensee gdzie został wyzwolony 

6.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. Do domu niestety nie wrócił, gdyż w 

dniu zakończenia wojny 8.05.1945 r. zmarł z wycieńczenia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 309; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syna – Henryka Michalika), skor. 5.  
 

MICHALSKA OTYLIA, 
Więźniarka KL Auschwitz nr 19718. 

Urodzona 1.01.1904 r. w Rybniku, córka Alberta i Karoliny z d. Kutschera, 

mieszkanka Rybnika. Po aresztowaniu przetransportowana transportem 

zbiorowym z Katowic do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowana została w 

obozowej ewidencji 15.09.1942 r. jako więźniarka nr 19718. Zginęła w tym 

obozie 3.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42835/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:10, określenie 

przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-

jelitowy). 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 503; APMA-B „Księga zgonów”, t. 29, s. 745, nr id. 37827. 

 

MICHALSKI DANIEL HIERONIM ks., 
Więzień w Tarnowie, Montelupich w Krakowie, Wiśniczu, KL Auschwitz, KL 

Dachau. 

Urodzony 21.09.1908 r. w Jastrzębiu Gornym pow. rybnicki. Franciszkanin – 

świącenia kapłańskie przyjął 7.05.1933 r. W 1938 r. skierowany na studia 

specjalistyczne do Rzymu. Wybuch wojny zastał go w Tarnowie i tam został 

aresztowany, więziony w Tarnowie, w Krakowie na Montelupich, w Wiśniczu, a 

nastepnie przekazany do KL Auschwitz i dalej do KL Dachau. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – wyzwolony 

przez wojska alianckie. Po wyzwoleniu, był proboszczem w Nysie, wykładowcą 

w Wyższym Seminarium Zakonnym w Panewniku. Od 1968 r. aż do śmierci 

przebywał w Klasztorze OO Franciszkanów w Rybniku. Zmarł 9.02.1981 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 110; 
 

MICHALSKI EDWARD, 
Więzień KL Buchenwald.  

Urodzony 15.04.1885 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Członek POW 

Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Pracował jako 

górnik. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej tj. 

26.09.1939 r., został przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął 27.07.1940 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 110; Zbiory J. Delowicza.  
 

MICHALSKI EDWARD,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rybnika, członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej przekazany został do KL Buchenwald gdzie zginął. Brak innych 

informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36. 

 

MICHALSKI JAN,  
Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Wodzisławia Śl., członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. Oprócz walk w powstaniach na terenie 

wodzisławskim, tworzył powstańcze oddziały bojowe w powiecie kozielskim. 

Aresztowany w maju 1940 r., przekazany został do KL Mauthausen. Brak 

innych informacji o losie więźnia. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 254; W 
ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje..  

 

MICHALSKI JAN, 
Jeniec obozu jenieckiego.  

Urodzony 21.08.1915 r. w Żorach-Rogoźna pow. rybnicki, syn Walentego i 

Ludwiny z d. Jaśko, mieszkaniec Żor-Rogoźna. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, do 15.03.1939 r. pracował w gospodarstwie rolnym w Żorach. Od 
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1938 do 21.03.1939 r. był członkiem Związku Młodzieży Powstańczej. 

21.03.1939 r. został powołany do służby wojskowej w 53 p. art. lekkiej w Stryju 

gdzie pełnił służbę do 25.09.1939 r. i następnie dostał się do niewoli 

niemieckiej. Przetransportowany został do obozu jenieckiego w Stargardzie 

gdzie zatrudniony był w majątku rolnym jako jeniec wojenny. Po wyzwoleniu i 

powrocie do domu 23.05.1945 r. podjął pracę w kop. „Chwałowice” w 

Chwałowicach, a 26.04.1946 r. został przeniesiony służbowo do kop. 

„Jankowice” w Boguszowicach k/Rybnika, gdzie pracował do przejścia na 

emeryturę 25.08.1975 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 
 

MICHALSKI RYSZARD,  
Obóz przejściowy w Nieborowicach. 

Urodzony w 1903 r., mieszkaniec Knurowa pow. rybnicki, elektromonter, 

członek Związku Młodzieży Powstańczej. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej, przetransportowany został do obozu koncentracyjnego w 

pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do 

Polski), a usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – 

Pilchowicami. Zginął w tym obozie, jest pochowany we wspólnej mogile w 

Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MICHAŁEK ALOJZY, 
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Przedwojenny działacz Związku 

Harcerstwa Polskiego. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej 

i przekazany do KL Oranienburg gdzie zginął. Brak innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MICHAŁEK JAN,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo potwornych 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MICHAŁEK JÓZEF,  
Więzień KL Oranienburg.  

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, przedwojenny działacz społeczny. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Oranienburg gdzie zginął. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MICHAŁEK WOJCIECH,  
Więzień w KL Oranienburg. 
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Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, przedwojenny działacz społeczny. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Oranienburg gdzie zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

 

MICZAJKA HENRYK, pseud. „Wróbel”, 
Więzień KL Auschwitz nr 175040. 

Urodzony 1.06.1914 r. w Brzeziu nad Odrą. W 1924 r. 

rodzina przeprowadziła się do Rybnika. Był urzędnikiem 

Miejskich Zakładów Technicznych w Rybniku. W czasie 

okupacji hitlerowskiej był żołnierzem organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w 28.06.1943 został 

przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Stamtąd 

przekazany 11.03.44 r. do KL Auschwitz i zarejestrowany jako 

więzień nr 175040. W obozie przebywał do 27.01.1945 r. – 

zbiegł z niego, tuż przed oswobodzeniem przez wojska 

radzieckie.  

Po wyzwoleniu podjął pracę księgowego w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej w Rybniku. Zmarł 8.06.1966 r., spoczywa na 

rybnickim cmentarzu. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 25; Rybnik. 

Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, Katowice 1986 r., s. 244; L. Musiolik, Rybniczanie 

słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 111; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 
Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 455; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o 

ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 383; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 

274, J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 
105, 125; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

MICZAJKA KAROL pseud. „Jaskółka”, „Akwamaryn”,  
Więzień KL Auschwitz nr 108627, KL Mauthausen nr 118094, podobozu Melku, 

Ebensee 

 

 

 
 
 

 

 

 

Urodzony 15.07.1919 r. w Brzeziu nad Odrą. Uczeń rybnickiego gimnazjum, w 

którym zdał maturę w 1937 r. Rozpoczął studia w Akademii Handlowej w 

Krakowie, naukę przerwała wojna. Z początkiem okupacji hitlerowskiej był na 

robotach przymusowych. Uczestniczył w ruchu oporu w Polskiej Tajnej 

Organizacji Powstańczej, a następnie był żołnierzem organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. i przewieziony do KL Auschwitz gdzie na 

okres śledztwa przebywał w bloku 2a (blok ten był do dyspozycji Wydziału II 

Politycznego – Politische Abteilung). Po śledztwie, skazany został na pobyt w 
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obozie, zarejestrowany 16.03.1943 r. jako więzień nr 108627. W czasie 

ewakuacji obozu w styczniu 1945 r., uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia 

do Wodzisławia, skąd wywieziony został do KL Mauthausen i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 118094. Następnie, przekazywany był do 

podobozu Melk, podobozu Ebensee. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia przez 

wojska alianckie w dniu 6.05.1945 r. Wrócił do Rybnika, pracował w Dyrekcji 

RZPW w Rybniku – do przejścia na emeryturę. Działacz społeczny, 

przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Rybniku. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 23; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 241, 244; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 111; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 298, 383; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 272, 274; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w 

obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 7, 97, 127, 128, 130-132, 140, 151, 155-157, 167, 

173, 248.  

 

MIDOR KAROL,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 9.09.1904 r. w Pietrzykowicach pow. żywiecki, mieszkaniec 

Rydułtów pow. rybnicki, nauczyciel w tej miejscowości. Aresztowany 1.05.1940 

r. i przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął 24.12.1940 r. Brak innych 

informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 84; Zbiory J. Delowicza. 

 

MIERA TEODOR,  
Więzień w KL Auschwitz. 

Urodzony 7.11.1884 r. w Golejowie k/Rybnika, syn Mateusza i Marii z d. Filec, 

mieszkaniec Golejowa. Był działaczem społecznym i politycznym, 

organizatorem oddziałów powstańczych, członekiem POW Górnego Śląska. Od 

1922 do 1927 r. pełnił funkcję naczelnika gminy Golejów. Aresztowany 

26.01.1942 r. za „... nadmierną aktywność w powstaniach śląskich i patriotyzm” 

przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 10.09.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 29837/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 6:45, określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei 

Lungenemphysem” (niewydolność serca przy zapaleniu płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 1293, nr id. 28119. 

 

MIESOK JAN,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o 

nazwie obozu w jakim przebywał. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w 

obozie, przeżył i odzyskał wolność – wrócił do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

 

MIĘSOK WINCENTY,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 7531. 
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Urodzony 20.01.1893 r. w Rozmierce w pow. strzeleckim, z zawodu kowal. 

Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1913 r. został powołany do 

służby wojskowej w I pułku kirasjerów, a już w 1914 r. wyruszył z pułkiem na 

front (zachodni, a następnie wschodni). Z wojennej tułaczki wrócił schorowany 

w styczniu 1919 r. i natychmiast został wciągnięty w działalność POW Górnego 

Śląska jako dowódca obwodu w Łabędach i Toszku. W pierwszym powstaniu 

śląskim prowadził oddział powstańczy pod Czekanowem koło Gliwic. 

Mianowany zastępcą komendanta POW Górnego Śląska powiatu toszecko-

gliwickiego. W trzecim powstaniu dowodził batalionem w rejonie Gogolina. Po 

podziale Górnego Śląska służył zawodowo w II pułku piechoty. Po zwolnieniu z 

wojska zamieszkał w Rybniku. Pracował w Zakładzie Psychiatrycznym w 

Rybniku jako urzędnik. W 1925 r. mianowany podporucznikiem rezerwy WP. 

Był działaczem społecznym w Związku Powstańców Śląskich, Związku 

Oficerów Rezerwy, Kole Przyjaciół Harcerstwa i Związku Zawodowym 

Pracowników Samorządowych. Z wybuchem drugiej wojny światowej opuścił 

Rybnik docierając na ziemię wołyńską. Wrócił do Rybnika pod koniec września 

1939 r. Po rocznym ukrywaniu się, aresztowany, więziony wpierw w Rybniku, a 

następnie 18.12.1940 r. został wywieziony do KL Auschwitz i zarejestrowany 

jako więzień nr 7531. Zwolniony z obozu 6.04.1943 r. Po wyzwoleniu zajmował 

się handlem. Do przejścia na emeryturę był członkiem zarządu i prezesem 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc” w Rybniku. Zmarł 1.09.1972 r. Pochowany 

na rybnickim cmentarzu. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 r., s. 26; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 111; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 63; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 284, 326; L. Musiolik, Od Związku 
Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy 

członków ZWZ. 

 

MIGUŁA FRANCISZEK, 
Więzień obozów jenieckich – stalagów. 

Urodzony 29.01.1915 r. w Boryni pow. rybnicki, syn Franciszka i Franciszki z 

d. Zomerlig. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako żołnierz 73 pp., 

19.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej w okolicach Lublina. Przekazany 

do obozu jenieckiego Stalag VI A, a następnie przeniesiony do Stalagu II C 

otrzymał numer 4245. Przebywał w niewoli do wyzwolenia przez wojska 

alianckie w maju 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 
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MIKOŁAJEC JÓZEF,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 2.10.1894 r. w Osinach k/Wodzisławia Śl. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej, uczył się zawodu murarza (1911-1914) w Szkole Murarstwa w 

Opolu. Od lutego 1915 r. do grudnia 1918 r. walczył na frontach I wojny 

światowej i pod koniec wojny został ranny w nogę. W 1919 r. zawarł związek 

małżeński z Anielą z d. Sojka. Członek POW Górnego Śląska, uczestnik 

powstań śląskich. Po powstaniach pracował na okolicznych budowlach, a w 

1923 r. wyjechał na 2 lata do Warszawy, by zdobyć kwalifikacje budowniczego. 

W 1931 r. został rzeczywistym członkiem „Cechu Mularzy Chrześcijan” miasta 

stołecznego Warszawy, zapisanym w Księdze Mistrzów. W okresie 

międzywojennym został członkiem Bractwa Kurkowego, zdobył dwukrotnie 

tytuł „Króla Kurkowego”. W 1935 r. założył w Żorach własną firmę budowlaną 

i wstąpił do Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy (BBWR na 

Śląsku). Na terenie Żor wybudował między innymi gmach Liceum 

Ogólnokształcącego im. Karola Miarki, w Rybniku szkołę SS. Urszulanek, w 

Wiśle Zdroju kompleks budynków z pocztą oraz pracował również poza terenem 

województwa śląskiego. Jego działalność zawodową przerwała druga wojna 

światowa – brał udział w kampani wrześniowej, dostał się do niewoli 

niemieckiej z której wrócił w grudniu 1939 r. W kwietniu 1940 r. został 

aresztowany i przekazany do KL Dachau. Z obozu zwolniony po dziewięciu 

miesiącach, w porę ostrzeżony o możliwym ponownym aresztowaniu ukrywał 

się. W 1941 r. przedostał się na teren Generalnej Guberni. Dzięki znajomości 

języka niemieckiego dostał pracę w firmie budowlanej, która pracowała w 

Kijowie, skąd wiosną 1945 r. wrócił do domu. Po wyzwoleniu wznowił 

działalność własnej firmy budowlanej. W grudniu 1948 r. został aresztowany 

przez UB pod zarzutem przynależności do AK. Więziony w Raciborzu, w maju 

1949 r. zwolniony został do domu. Nadal prowadził własną firmę budowlaną do 

sierpnia 1950 r. Zmarł w październiku 1951 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

MIKOŁAJEC FRANCISZEK,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, 

działacz społeczny. Aresztowany w pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej 

aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Brak informacji o nazwie 

obozu w jakim przebywał oraz innych informacji o losie więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

MIKUŁA JAN,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany 

do KL Dachau, tam zginął.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
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MILERSKI JAN,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 9.10.1894 r. w Nydku na Zaolziu, mieszkaniec Rybnika – inspektor 

szkolny w tym mieście. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 26.05.1940 r. i przesłany do KL Dachau, a następnie do KL 

Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu w stanie krańcowego wyczerpania, 

zmarł 9.05.1943 r. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 84; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 
112; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

MIŁOTA TEODOR, 
Wiezień  KL Auschwitz nr 109276, KL Mauthausen nr 33441. 

Urodzony 6.11.1887 r. w Bieńkowicach w Kotlinie Raciborskiej, mieszkaniec 

Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, górnik, był uczestnikiem trzeciego 

powstania. Został aresztowany 15.03.1943 r. i przesłany 19.03.1943 r. do KL 

Auschwitz gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 109276. Stamtąd 

14.04.1943 r. przekazany był do KL Mauthausen i oznaczony jako więzień nr 

33441. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał 

wolność – wrócił do domu 17.08.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7.  
 

MISAŁA FRANCISZEK,  
Więzień obozu jenieckiego Ostaszkowie. 

Urodzony 28.09.1897 r. w Rowniu pow. Rybnicki, syn 

Wincentego i Marianny z d. Dyrda. Po wybuchu pierwszej 

wojny światowej powołany został do wojska i w szeregach 

armii austriackiej walczył na froncie zachodnim. Tam dostał 

się do niewoli, a to z kolei spowodowało okoliczność 

wstąpienia we Francji do armii polskiej gen. Hallera. W 

kwietniu 1919 r. powrócił do kraju.  

Zdobyte w wojsku umiejętności wykorzystał zwłaszcza podczas III powstania 

śląskiego. Już wcześniej zresztą współdziałał przy tworzeniu POW, 

gromadzeniu broni i formowaniu słynnego II batalionu (baonu) Nikodema 

Sobika w 13 pułku wojsk powstańczych zwanego żorskim. Podczas III 

powstania był dowódcą 6 kompanii w tym baonie. Brał udział w walkach o Żory 

i Rybnik oraz w boju o Rudy Wielkie. Następnie, jego szlak bojowy wiódł przez 

Dziergowice, Bierawę i Libuszów do wschodniego brzegu Odry. Tam 6 

kompania stoczyła ciężką walkę w Starym Koźlu. Gdy przyłączono część 

Górnego Śląska do Polski, podjął pracę w Policji Województwa Śląskiego - w 

stopniu starszego posterunkowego. Mieszkał i pracował w Zebrzydowicach 

pow. cieszyński, zaś ostatnim jego miejscem pracy przed rozpoczęciem drugiej 

wojny światowej w 1939 r. był komisariat w Boguminie – Zaolzie. Z chwilą 

wybuchu wojny rozpoczął ewakuację na wschód. Dotarł aż do Tarnopola. W 

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

r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę 
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przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 września policjanci dostali się do 

sowieckiej niewoli, a następnie internowani w obozie jenieckim w Ostaszkowie. 

Tam zginął. 

Postscriptum. Przed końcem 1939 r. do domu Misałów przyszedł mieszkaniec 

Zebrzydowic, który wrócił z radzieckiej niewoli. Przekazał żonie Emilii 

wiadomość, że jej mąż przebywa na terenie ZSRR i znajduje się w obozie 

jenieckim w Ostaszkowskim. Później ślad po nim zaginął. Figuruje w wykazie 

jeńców obozu w Ostaszkowie. – poz. 69. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 55; (Z SUPLEMENTU). 

 

MITKO APOLINARY,  
Więzień gestapo w Rybniku, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 202410. 

Urodzony 17.12.1913 r. w Skrzyszowie k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec tejże 

miejscowości. Ukończył szkołę handlową w Rybniku. Do wybuchu drugiej 

wojny św. pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku. Na poczatku okupacji 

pracował w domu, w gospodarce ojca, natomiast wiosną 1940 r. opuścił dom 

rodzinny i poświęcił się działalności dla organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Działał na terenie powiatów rybnickiego, cieszyńskiego, bielskiego. Jego 

szczególnym zadaniem było zdobywanie broni. Kupował broń od Banschutza 

(strażnika kolejowego) rodem z Popielowa k/Rybnika, który wykradał ją z 

transportów wojskowych – jadących na front wschodni. Aresztowany został na 

dworcu kolejowym w Trzebini wiosną 1944 r. gdy zgłosił się do owego 

strażnika kolejowego po nową partię broni. Przesłuchiwany wstępnie przez 

gestapo w Rybniku, przewieziony został po kilku dniach do więzienia śledczego 

w Mysłowicach. Po śledztwie przekazano go w grudniu 1944 r. do KL 

Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień. W styczniu 1945 r. uczestniczył w 

marszu ewakuacyjnym więźniów z Oświęcimia – przez Bieruń, Mikołów do 

Gliwic, a stamtąd pociągiem na południe. Na stacji kolejowej w Nedzy, gdy 

pociąg ruszył, wyskoczył z otwartej węglarki, kluczył między stojącymi na 

torach wagonami, a następnie ukrył się w pobliskim lesie. Pod osłoną nocy udał 

się do wioski, gdzie po udzielonej mu pomocy, wrócił do Rydułtów, a stamtąd 

ukradkiem do Popielowa i do domu w Skrzyszowie. Doczekał wyzwolenia pod 

koniec kwietnia 1945 r.  
Bibliografia: APMA-B Ankieta ZBoWiD z 1975 r. (sygn. Mat./14532, nr inw. 169960); Zbiory J. Delowicza 

(kserokopia z relacją Apolinarego Mitki), skor. 7.  

 

MITKO KAZIMIERZ, 
Więzień gestapo w Rybniku, Mysłowicach, KL Buchenwald, KL Dachau. 

Urodzony 23.03.1911 r. w Skrzyszowie (podbucze) k/Wodzisławia Śl., 

mieszkaniec tejże miejscowości. Ukończył gimnazjum w Rybniku a następnie 

studiował prawo ekonomiczne w Poznaniu. Wojna przerwała dalsze studia. 

Podczas okupacji hitlerowskiej pracował w gospodarstwie ojca. Wraz z bratem 

Apolinarym wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Wiosna 1944 r. 

został przez gestapo aresztowany za działalność w ruchu oporu i więziony w 

więzieniu w Rybniku, a następnie w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Z 

Mysłowic dostał się do KL Buchenwald. Na krótko przed wyzwoleniem obozu 
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przez amerykanów w kwietniu 1945 r. część więźniów była ewakuowana na 

południe Niemiec, a pozostali więźniowie przekazani byli do KL Dachau. Po 

wojnie nie wrócił jednak do domu, prawdopodobnie zginął w drodze do KL 

Dachau. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją współwięźnia – Jana Grzonki z Rybnika), skor. 7. 

 

MOCZAŁA WIKTOR, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Oranienburg, KL Dachau. 

Urodzony 12.07.1893 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Gołkowic, z zawodu górnik. Do wybuchu drugiej wojny światowej 

pracował w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. Członek POW Górnego Śląska, 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W okresie od 1918 r. do 

wybuchu trzeciego powstania w 1921 r. był jednym z najaktywniejszych 

działaczy plebiscytowych. Za swoją aktywność otrzymał Śląski Krzyż 

Powstańczy i inne odznaczenia. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich i 

długoletnim prezesem tego związku. W 1.09.1939 r. uchodził na wschód. Po 

powrocie do domu, zaraz następnego dnia został aresztowany i uwięziony w 

Rybniku. Po sześciu miesiącach został przekazany do KL Oranienburg 

k/Berlina. Po dwóch latach przekazany do KL Dachau i tam 29.04.1945 r. został 

wyzwolony. Po powrocie do domu krótko pracował w kop. „Marcel”, następnie 

do 1958 r. był inkasentem zakładu energetycznego – do przejścia na emeryturę. 

Był czynnym działaczem społecznym w Gołkowicach, prezesem Koła ZBoWiD, 

radnym gromadzkiej rady narodowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia. Zmarł w 1973 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syna – Wiktora Maczała), skor. 4. 
 

MODRZEJEWSKI FRANCISZEK,  
Więzień obozu w Łodzi. 

Urodzony 14.09.1929 r., syn Kazimierza, zamieszkały w Leszczynach pow. 

rybnicki. Aresztowany w kwietniu 1942 r. i przetransportowany do obozu dla 

dzieci i młodzieży w Łodzi. Odzyskał wolność 19.01.1945 r. – wyzwolony przez 

Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). . 

 

MOJŻESZ PAWEŁ,  
Wiezień gestapo w Rybniku, KL Oranienburg, KL Minheri, KL Dachau. 

Urodzony 24.02.1885 r., mieszkaniec Niewiadomia pow. rybnicki. Członek 

POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Członek 

Związku Powstańców Śląskich w latach międzywojennych. Aresztowany 

12.09.1939 r., wpierw więziony w więzieniu w Rybniku, a następnie przekazany 

do KL Oranienburg. Z tego obozu został przeniesiony do KL Minheri, a później 

do KL Dachau gdzie zginął 26.10.1940 r. Brak dokładniejszych informacji o 

losie więźnia.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 113; Zbiory J. Delowicza. 
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MOKRY TEODOR,  
Więzień gestapo w Rybniku, Sosnowcu, KL Dachau, KL Mauthausen. 

Urodzony 28.02.1907 r. w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec tejże 

miejscowości. Z zawodu był drogomistrzem. W czasie plebiscytu i trzeciego 

powstania służył jako goniec – pomagając w ten sposób starszemu bratu. W 

maju 1940 r. był wśród gości w gospodzie, gdzie śpiewano polskie piosenki. 

(tymi odważnymi śpiewakami byli: Grycman, Mokry Teodor i Melchior, 

Kruczka Ignacy i Kisiel Albin). Gdy więc informacja taka dotarła do policji, 

został aresztowany i przebywał dwa dni na posterunku szupo w Kokoszycach, 

jeden dzień na gestapo w Rybniku a osiem dni przetrzymywany był w wiezieniu 

w Rybniku. Stamtąd został przewieziony samochodem do Sosnowca. W 

więzieniu tym przystosowanym z warsztatu samochodowego na salę do 

przesłuchań, więźniowie byli poddawani okrutnym torturom. Po jakimś czasie 

przekazany został do KL Dachau, a po sześciu miesiącach przesłano go do KL 

Mauthausen gdzie pracował w kamieniołomach. Brak jest informacji o dacie 

zarejestrowania w poszczególnych obozach i otrzymanym numerze więźnia. Na 

skutek starań i zabiegów żony, został zwolniony z obozu 28.12.1940 r. Po 

powrocie do domu musiał się przez dłuższy czas meldować na posterunku 

policji. Otrzymał pracę jako drogomistrz i pracował przy naprawie dróg koło 

Zawiercia – do wyzwolenia w 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Teodora Mokrego), skor. 6; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

MORCINEK HENRYK, 
Więzień KL Auschwitz nr 47712.  

Urodzony 30.06.1913 r. w Rybniku, syn Jana i Marty, mieszkaniec Rybnika-

Ligoty. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu w 

organizacji konspiracyjnej PTOP. Aresztowany 13.06.1942 r., 

przetransportowany został do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej 

ewidencji 17.07.1942 r. jako więzień nr 47712. Zginął w tym obozie 3.11.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 38797/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:30, określenie przyczyny zgonu to 

„Pneumonia ” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 198, 672; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 114; APMA-B „Księga 
zgonów”, t. 26, s. 1281, nr id. 36879; Zbiory J. Delowicza.  

 

MORIC EDMUND,  
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz nr 111027. 

Urodzony 22.03.1923 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. 

Aresztowany 2.01.1943 r. za działalność konspiracyjną. Wpierw 

przetrzymywany był w więzieniu w Raciborzu, a następnie przekazany do KL 

Auschwitz gdzie został zarejestrowany 26.03.1943 r. w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 111027. Zwolniony z obozu 14.10.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 308; APMA-B Ankieta wypełniona osobiście z dn. 14.11.1976 r. (sygn. Mat./11757, nr inw. 

163389). 
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MORYS TEODOR,  
Więzień KL Auschwitz nr 114728, podobozu w Świętochłowicach, KL Mauthausen. 

Urodzony 15.04.1901 r w Gliwicach. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Za przynależność do Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej, 

aresztowany 12.02.1943 r. przez gestapo w Rybniku, i przetransportowany do 

KL Auschwitz. Na okres śledztwa przebywał w bloku nr 2a, a po śledztwie 

skazany na pobyt w obozie, zarejestrowany 12.04.1943 r. jako więzień nr 

114728. Następnie, przeniesiony został do podobozu Eintrachthütte w 

Świętochłowicach. W styczniu 1945 r. uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia 

do Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami towarowymi 

wywieziony został do KL Mauthausen. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia 

przez wojska amerykańskie – 5.05.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 322; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 114; APMA-B Ankieta z dn. 12.01.1977 r. 

wypełniona przez Teodora Morysa (sygn. Mat./11916, nr inw. 163833).  

 

MOSKWA WILHELM,  
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Suminy pow. rybnicki. Aresztowany już w pierwszym dniu 

okupacji hitlerowskiej tj. 1.09.1939 r. i przekazany do KL Oranienburg gdzie 

zginął 9.11.1942 r. Brak dokładniejszych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MOTYKA FRANCISZEK,  
Więzień w Żorach, KL Auschwitz nr 10902. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 30.11.1905 r. w Kuźni Rybnickiej. Aresztowany został pod 

pretekstem wychowywania dzieci w duchu polskim, za wrogie usposobienie do 

Niemiec itp. Wpierw był przetrzymywany w więzieniu w Żorach, a następnie 

przekazany do KL Auschwitz i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 

1.03.1941 r. jako więzień nr 10902. Z braku konkretnego powodu aresztowania, 

zwolniony został z obozu 11.12.1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 86; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 332; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 114. 

 

MROCZEK PAWEŁ, 
Więzień obozu jenieckiego. 

Urodzony 17.01.1914 r. w Rowniu k/Rybnika, syn Franciszka i Wiktorii z d. 

Grzybek, mieszkaniec Rownia k/Rybnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej, 
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podjął naukę zawodu w Hucie „Pawła” w Żorach i tam w 1937 r. ukończył 

naukę formierza-odlewnika. 4.04.1937 r. został powołany do służby wojskowej 

do 43 pp. w Dubnie gdzie służył do 15.09.1938 r. Po wyjściu do cywila, 

powrócił do pracy w Hucie o nieco zmienionej nazwie „Pawła-Celma” – 

pracując tam do 23.08.1939 r. W tym dniu, powołano go jako rezerwistę do 

obrony kraju w korpusie przygranicznym Łuszki-Powćił k/Głębokiego, a 

stamtąd transportem kolejowym przemieszczono do Augustowa-Suwałki. 

22.09.1939 r. dostał się do niewoli, został przetransportowany do obozu 

jenieckiego Łódź-Pabianice, gdzie przebywał do 15.06.1940 r. Po zwolnieniu do 

domu, 30.06.1940 r. otrzymał zatrudnienie w Hucie i pracował tam do 

wyzwolenia Żor przez Armię Radziecką 25.01.1945 r. Po wojnie wstąpił do 

Milicji Obywatelskiej w Rowniu, pracując tam do 1.09.1945 r. kiedy to 

przeniósł się do Straży Przemysłowej w Fabryce Maszyn w Rybniku. Od 

1.04.1946 r. do przejścia na emeryturę, pracował jako formierz w Odlewni 

Żeliwa „Celma” w Żorach, pełniąc równocześnie – społecznie, funkcję sołtysa w 

Rowniu przez okres 1948-1954. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

MROWIEC ALOJZY, 
Więzień obozu jenieckiego. 

Urodzony 9.06.1914 r. w Żorach-Baranowice, syn Jana i Anny z d. Marcisz. 

Jako rezerwista w dniu 16.08.1939 r. powołany został do wojska polskiego i 

wcielony do 3 kompanii 43 pp. w Dubnie. Brał udział w kampanii wrześniowej 

na szlaku Dubno-Augustów-Grodno-Suwałki. 20.09.1939 r. internowany przez 

wojska rosyjskie i przekazany 16.12.1939 r. władzom niemieckim, które 

odesłały go do obozu jenieckiego w Schweinfurt. Tam skierowany był do robót 

rolnych w Meinbach – gdzie został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 

Wrócił do kraju w listopadzie 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

MROZEK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 7560. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 13.01.1874 r., mieszkaniec Dzimierza k/Rydułtów pow. rybnicki, 

sołtys gromady Pstrążna pow. rybnicki. Członek POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego, działacz 

plebiscytowy. Uczestnik walk z Freikorpusem na terenie miejscowości Dzimierz 

i Pstrążna. Aresztowany 18.12.1940 r. i przesłany do KL Auschwitz gdzie został 

zarejestrowany jako więzień nr 7560. Zginął w tym obozie 18.04.1941 r. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MROZEK ANIELA z d. KŁOSOK pseud. „Czarna”, 
Więźniarka gestapo w Rybniku. 

Mieszkanka Marklowic k/Radlina pow. rybnicki. Druga żona Augustyna – po 

śmierci jego pierwszej żony Tekli. Wstąpiła w 1941 r. do Związku Walki 

Zbrojnej/AK działając w tej organizacji jako jedna z aktywniejszych łączniczek 

pod pseudonimem „Czarna”. Jej terenem działania były powiaty: wodzisławski, 

rybnicki, pszczyński, bielski. W Marklowicach spotykała się z dowódcami 

obwodowymi i okręgowymi AK. Przewoziła i dostarczała członkom organizacji 

fałszywe dokumenty, a na sfałszowane kartki żywnościowe wykupowała 

żywność dla członków AK przy pomocy niemieckiego policjanta antyfaszysty z 

Wiednia. Ostrzegała też miejscowych Polaków o grożących aresztowaniach. 

Aresztowana 20.07.1944 r. za przynależność do ruchu oporu, przez trzy dni była 

przetrzymywana w więzieniu w Rybniku, przez trzy miesiące w piwnicy gestapo 

w Rybniku gdzie niemal codziennie była bita. Ponieważ nie przyznała się do 

zarzucanych jej czynów, z braku dowodów winy zwolniono ją do domu w 

październiku 1944 r., ale od tego czasu do końca okupacji ukrywała się. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anieli Mrozek), skor. 4. 

 

MROZEK AUGUSTYN,  
Więzień KL Auschwitz nr 7619.  

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 16.08.1899 r. w miejscowości Bottrop w Westfalii. Po powrocie z 

rodzicami na Górny Śląsk brał udział w pierwszym i drugim powstaniu, w akcji 

plebiscytowej a także w trzecim powstaniu śląskim. Po powstaniach udał się na 

studia nauczycielskie, pierwszą posadę otrzymał w Zawadzie k.Pszczyny. 

Następnie przeniósł się do Marklowic k/Radlina pow. rybnicki, gdzie pozostał 

do wybuchu drugiej wojny światowej. Był kierownikiem szkoły powszechnej. 

Przez kilka lat był też dyrygentem chóru mieszanego „Spójnia” w Marklowicach 

Dolnych. W 1934 r. zmarła mu żona z którą miał dwójkę dzieci. W 1937 r. 

ożenił się ponownie z Anielą z d. Kłosok. W 1939 r. został wezwany do 

Arbeitsamtu w Rybniku gdzie otrzymał skierowanie do pracy przymusowej w 

Kuźni Raciborskiej, pracując tam w fabryce jako tokarz. Gdy wiosną 1940 r. 

powstała organizacja konspiracyjna Związek Walki Zbrojnej, wraz z bratem 

Edmundem zostali jej członkami. Aresztowany 18.12.1940 r. w Dzimierzu za 

przynależność do tajnej organizacji. Przewieziony został do więzienia w 

Rybniku, a stamtąd do KL Auschwitz gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 
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7619. Zginął w tym obozie po niespełna pięciu miesiącach od dnia aresztowania 

tj. 25.04.1941 r.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 
Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 85; APMA-B Ankieta z dn. 25.10.1974 r. wypełniona przez żonę 

Anielę Mrozek (sygn. Mat./10127, nr inw. 160605); Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anieli Mrozek), 

skor. 4. 

 

MROZEK EDMUND,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz, KL Flossenbürg.  

Mieszkaniec Dzimierza k/Rydułtów pow. rybnicki, kolejarz. W 1940 r. wstąpił 

do organizacji konspiracyjnej ZWZ. Został aresztowany razem z bratem 

Augustynem 18.12.1940 r. na skutek donosu miejscowych renegatów. 

Przetransportowany wpierw do Rybnika, a stamtąd do KL Auschwitz. Z tego 

obozu przesłany był do KL Flossenbürg gdzie zginął w 1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anieli Mrozek), skor. 4; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje.  

 

MROZEK FRANCISZEK,  
Więzień w Raciborzu. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i więziony w Raciborzu. Przeżył długotrwały pobyt w 

tym więzieniu i uzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

MURA ALOJZY,  
Więzień gestapo w Rybniku, w Mysłowicach. 

Urodzony w 1901 r. w Boguszowicach pow. rybnicki, syn Wincentego i Joanny 

z d. Sobik, zamieszkały w Boguszowicach. Brał udział w III powstaniu śląskim. 

Aresztowany w maju 1942 r. i więziony w więzieniu w Zamku Rybnickim, skąd 

przeprowadzany był na przesłuchania do budynku gestapo. 23.06.1942 r. w 

transporcie zbiorowym przewieziony do wiezienia śledczego w Mysłowicach. 

Odzyskał wolność 23.08.1942 r. – zwolniony z więzienia, lecz z nakazem 

codziennego zgłaszania się na gestapo w Rybniku, a po jakimś czasie zgładzono 

ten obowiązek zgłaszania się na posterunku policji w miejscu zamieszkania tj. w 

Boguszowicach. Zmarł w 1961 r. 
Bibliografia: Informacja rodziny - syna Alfreda Mury; (Z SUPLEMENTU). 

 

MUSIOLIK ANIELA, 
Więźniarka Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 40242. 

Urodzona 1.06.1908 r. w Radlinie pow. rybnicki, córka Pawła i Julii z d. Stiel, 

mieszkanka Niedobczyc k/Rybnika. Przebywała w Krakowie wraz z Pawłem – 

swoim bratem i jego żoną Józefą. Tam zaangażowała się w działalność 

konspiracyjną w ruchu oporu. Została aresztowana i umieszczona wpierw w 

więzieniu na Montelupich w Krakowie, a następnie przekazana do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowano ją jako więźniarkę nr 40242. Brak 

dokładniejszych informacji o losie tej więźniarki w obozie jak i po wyzwoleniu. 

Wiadomo jedynie że zmarła 28.11.1972 r w Wittem (Niemcy). 
Bibliografia: J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 
2003 r., s. 80, 85, 86; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 
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MUSIOLIK JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o 

nazwie obozu, wiadomo, że przeżył koszmar więzień i obozów 

koncentracyjnych. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37. 
 

MUSIOLIK JÓZEFA z d. SACHARZEC, 
Więźniarka Montelupich w Krakowie, KL Ravensbrück. 

Urodzona 5.02.1918 r. w Dubiecku, żona Pawła Musiolika – 

ur. 3.12.1914 r. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zamieszkiwali w Krakowiwe. Aresztowana razem z meżem 

Pawłem i więziona w więzieniu Montelupich. Podczas 

aresztowania była w zaawansowanej ciąży i już następnego 

dnia po aresztowaniu urodziła w więzieniu dziecko, które po 

pięciu miesiącach zmarło.  

Z Montelupich przesłana została 29.03.1944 r. do KL Ravensbrück, skąd po 

jakimś czasie, wykupiona była wraz z innymi więźniarkami przez hrabiego 

Bernadotte13 – w ramach akcji Szwedzkiego Czerwonego Krzyża i przewieziona 

do Szwecji. Tam, po wojnie, spotkała się z mężem Pawłem, który szczęsliwym 

przypadkiem uratowany ze statku Thielbeck, dostał się także do Szwecji. 

27.12.1963 r. Józefa zmarła w Szwecji – schorowana w wyniku pobytu w 

obozie. 
Bibliografia: J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 

2003 r., s. 79, 80, 84-86, 89.  

 

MUSIOLIK PAWEŁ (ojciec ), 
Więzień Kazachstanu. 

Urodzony 14.01.1880 r. w Lipinach pow. rybnicki, mieszkaniec Niedobczyc 

k/Rybnika. Ukończył szkołę powszechną w Biertułtowach, natomiast do szkoły 

stopnia gimnazjalnego uczęszczał w Lipinach. Pracował przez dłuższy czas jako 

sekretarz w Urzędzie Gminnym w Niedobczycach. Ożenił się z Julią z d. Stel i 

mieli dziewięcioro dzieci. Członek POW Górnego Śląska, był powstańcem – 

brał aktywny udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich, a podczas 

plebiscytu, włączał się w agitację za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. 

Znany ze swoich propolskich zapatrywań, w związku z wybuchem drugiej 

wojny światowej w 1939 r., zmuszony był uchodzić na wschód, gdyż tuż przed 

wybuchem wojny (w 1939 r.) wpisany był do „księgi gończej” 

Sonderfandungsbuch Polen (strona zarejestrowania 105M), czyli przewidziany 

przez hitlerowców do „likwidacji” w pierwszej kolejności. Dotarł do Lwowa, 

gdzie znalazł schronienie w klasztorze Bernardynów. Gdy jednak po 17.09.1039 

                                                 
13 Bernadotte Folke (hrabia) – bratanek Gustawa V, od 1943 r. wiceprezes (od 1946 r. prezes) Szwedzkiego 

Czerwonego Krzyża; pod koniec II wojny światowej uwolnienie części więźniów z hitlerowskich obozów 

koncentracyjnych. 
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r. Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, został aresztowany i wywieziony 

do Buchary w Uzbekistanie, gdzie 4.06.1945 r. zmarł z głodu i wycieńczenia. 
Bibliografia: J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 
2003 r., s. 77, 85. 

 

MUSIOLIK PAWEŁ, pseud. „P.A.T.”, „Paweł”, „Pieron”,  
Więzień Montelupich, KL Auschwitz nr 124745, KL Neuengamme nr 24814. 

Urodzony 3.12.1914 r. w Niedobczycach k/Rybnika, syn 

Pawła i Julii z d. Stiel. W miejscu urodzenia ukończył szkołę 

powszechną, natomiast w latach 1929-1933 uczęszczał do 

Państwowego Gimnazjum w Rybniku. Czynną służbę 

wojskową odbył w latach 1935-1937 w Niepołomicach i 

Krakowie. W 1937 r. rozpoczął pracę w PKP na stanowisku 

telegrafisty. W sierpniu 1939 r. powołany został do rezerwy z 

przydziałem do 53 pociągu pancernego „Śmiały” i tam zastał 

go napad wojsk hitlerowskich na Polskę.  

Brał udział w zaciętych walkach pod Mokrą na Kielecczyźnie, walczył także w 

Oddziale Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Uczestniczył w obronie Lwowa, 

gdzie po 17.09.1939 r. został internowany przez Sowietów. Po ucieczce z 

internowania, przedostał się do Krakowa angażując się w działalność 

konspiracyjną jako żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany został wraz z żoną 11 

02.1943 r. Z grupą 36 więźniów przewieziony z Montelupich w Krakowie do 

KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 124745. W 

listopadzie, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Neuengamme i tam 

zarejestrowany został jako więzień nr 24814. W okresie 22 – 30.04.1945 r. 

ewakuowany wraz z 2800 więźniami na statku Thielbeck. Statek ten jak i dwa 

inne wypełnione więźniami, zostały zatopione w zatoce Lubeckiej. Ze statku 

Thielbeck uratowało się z 2800 zaledwie 28 więźniów, a między uratowanymi 

był właśnie Paweł. Dopłynął do okolic Neustadt gdzie otoczono go opieką 

Czerwonego Krzyża. Dostał się następnie do Szwecji i tam osiedlił na stałe, 

organizując prężnie działający ośrodek polonijny i Koło PSL na Skandynawię. 

Zmarł 1.07.1995 w Taburgu w Szwecji i tam został pochowany.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 352; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 
2003 r., s. 75; Dokumenty syna Pawła – Jana Musiolika; dokumenty Danuty Mosiewicz-Mikuszowej;  

 

MUSIOLIK ZYTA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku nr 115. 

Urodzona 3.02.1917 r. w Niedobczycach k/Rybnika, córka Pawła Musiolika i 

Julii z d. Stiel, mieszkanka Niedobczyc. Do szkoły powszechnej uczęszczała w 

Niedobczycach, a w latach 1927-1935 do prywatnego gimnazjum Sióstr 

Urszulanek w Rybniku. Aresztowana w okresie okupacji hitlerowskiej, więziona 

była przez dłuższy czas w więzieniu w Rybniku a następnie w Raciborzu gdzie 

miała nr więźniarki 115. Po jakimś czasie zwolniona z więzienia. 
Bibliografia: J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 

2003 r., s. 85, 86.   
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MUSIOŁ ADOLF,  
Więzień KL Auschwitz nr 24248. 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 16.06.1891 r. w Syryni k/Wodzisławia Śl., syn Franciszka i Marianny 

z d. Szymiczek, mieszkaniec Syryni. Po aresztowaniu 12.12.1941 r. przekazany 

został do KL Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień nr 24248. Zginął 

12.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2371/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:40, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 869, nr id. 4001. 

 

MUSIOŁ ANTONI,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, przedwojenny działacz Związku 

Harcerstwa Polskiego, student. W patriotycznym porywie, usiłował przedostać 

się za granicę by tam wstąpić do Wojska Polskiego i walczyć o wyzwolenie 

okupowanego kraju. Przyłapany na przekraczaniu granicy, aresztowany i 

przekazany do KL Dachau gdzie zmarł na skutek tortur zadanych podczas 

przesłuchań.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

MUSIOŁ AUGUSTYN, 
Więzień KL Dachau. 

Urodzony w 1902 r. w Bottrop – Westfalia. W 1917 r. wrócił do kraju wraz z 

rodziną i osiedlił się w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W latach 1920-1921 

pracownik biurowy Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Rybniku. Po 

powstaniach, ukończył seminarium nauczycielskie w Bydgoszczy i pracował w 

szkolnictwie. Członek Związku Powstańców Śląskich. W pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej aresztowany i wpierw więziony w Rybniku, a nastepnie 

przekazany do KL Dachau. Po roku zwolniony warunkowo do domu. Po 

wyzwoleniu do przejścia na emeryturę w 1967 r. pracował jako kierownik 

szkoły w Brzeziu.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 117. 
 

MUSIOŁ JAN, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 14.05.1885 r. w Rybniku. Członek POW Gornego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany przez hitlerowców w 
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pierwszych dniach okupacji, przekazany został do KL Mauthausen i tam zginął 

10.01.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 118; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 

Mauthausen nie figuruje. 

 

MUSIOŁ JÓZEF, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Rawiczu, KL Buchenwald nr 9926, KL 

Mauthausen-Gusen nr 2305. 

Urodzony 15.06.1901 r. w Marklowicach k/Radlina pow. rybnicki, mieszkaniec 

Radlina-Obszary pow. rybnicki. Był członkiem POW Górnego Śląska, brał 

udział w powstaniach śląskich. Pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową 

pracował w kop. „Emma” w Radlinie – na powierzchni. Był bardzo 

zaangażowany w działalność społeczną – współpracując z  naczelnikiem gminy 

Karolem Brandysem czy Józefem Różańskim. Należał do tych powstańców, 

którzy czynnie występowali przeciwko organizacjom niemieckim 

(volksbundowcom) coraz butniejszym przed drugą wojną światową. 

Współpracował przy rozbijaniu wieców niemieckich. Dnia 2.09.1939 r. został 

aresztowany i zamknięty w piwnicy Urzędu Gminnego w Radlinie, a następnie 

4.09.1939 r. przekazany do więzienia w Rybniku. Z Rybnika dostał się do 

Raciborza, stamtąd do Zgorzelca, do Rawicza i do KL Buchenwald gdzie 

zarejestrowany został jako więzień nr 9926. W zimie 1939-1940 r. został 

zatrudniony w tartaku w KL Buchenwald gdzie przebywał od 16.10.1939 do 

4.03.1940 r. 5.03.1940 r. został przekazany do KL Mauthausen-Guzen i 

zarejestrowany jako więzień nr 2305. Wyczerpany psychicznie i fizycznie 

zwolniony z obozu 19.03.1941 r. Dwa razy w tygodniu musiał się meldować na 

policji. Po półrocznej rekonwalescencji w domu, podjął pracę w firmie 

niemieckiej. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 3; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie 

figuruje.  
 

MUSIOŁ MAKSYMILIAN, 
Więzień miejscowego więzienia w Marklowicach, gestapo w Rybniku. 

Urodzony 12.02.1904 r. w Marklowicach k/Radlina pow. rybnicki, syn Pawła, 

mieszkaniec Marklowic. Mając dwa lata zachorował na chorobę Haine-Medina, 

w związku z czym miał bezwład w nogach. Nie uczęszczał do szkoły 

powszechnej. Od ósmego roku życia pobierał prywatne lekcje w domu. Chętny 

do nauki, uczył się wszelkimi dostępnymi sposobami. W okresie okupacji 

hitlerowskiej chciał być użytecznym patriotą więc poprzez znajomość z 

Wilhelmem Wawrzyńczykiem zaangażował się w działalność organizacji 

konspiracyjnej AK. Wraz z bratem Pawłem i kolegą Piotrem Kubalą z 

Marklowic złożył w lutym 1942 r. przysięgę na ręce Wilhelma Wawrzyńczyka. 

Jego mieszkanie było punktem kontaktowym organizacji AK – dla łączników, 

żołnierzy, dowódców z pow. rybnickiego, wodzisławskiego, z Rydułtów i 

Jastrzębia. Wiosną 1942 r. punkt ten został przez gestapo „rozpracowany” i 

16.04.1942 r. Maksymilian został aresztowany oraz odwieziony na posterunek w 
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Marklowicach, a następnie tego samego dnia na gestapo w Rybniku. Zginął po 

dwóch dniach tortur – nie wydając nikogo. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Pawła Musioła – brata Maksymiliana), skor. 4. 

 

MUSIOŁ PAWEŁ, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 46645. 

Urodzony 24.05.1900 r. w Marklowicach k/Radlina pow. rybnicki, mieszkaniec 

Wodzisławia Śl. Z zawodu technik geodeta. Brał udział w trzech powstaniach 

śląskich. W trzecim powstaniu w baonie Józefa Płaczka z Marklowic. Brał 

udział w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niemieckiej niewoli we 

wrześniu 1940 r. Podjął pracę biurową w firmie prywatnej w Raciborzu. 

Właściciel firmy był Niemcem pochodzenia włoskiego, ale był przychylny 

Polakom. W 1942 r. został wezwany do podpisania volkslisty i wówczas 

jednoznacznie zdeklarował się że jest polakiem. Wobec jego kategorycznej 

postawy, odwieziony został na Gestapo do Rybnika. Po trzymiesięcznym 

pobycie w więzieniu w Rybniku, 11.07.1942 r., przekazano go jako 

„zatwardziałego” Polaka i byłego powstańca do KL Auschwitz. Tam został 

zarejestrowany jako więzień nr 46645. Po wielu staraniach żony i Niemca u 

którego pracował, został zwolniony z obozu 4.05.1943 r. Wróciwszy do domu, 

podjął pracę w tej samej firmie gdzie pracował przed aresztowaniem i tak 

doczekał do zakończenia wojny 26.03.1945 r. Po wojnie podjął pracę w 

Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Rybniku. Był inspektorem szkód 

górniczych. W 1968 r. przeszedł na emeryturę. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Musioł – żony), skor. 6. 

 

MUSIOŁ WILHELM, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Mauthausen, KL Dachau nr 10078. 

Urodzony 22.03.1897 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, 

mieszkaniec tejże miejscowości. Pracował w kop. „Anna” w Pszowie. Brał 

udział w pierwszej wojnie światowej – wrócił z niej w stopniu podoficera. Był 

członkiem POW Górnego Śląska i brał udział w drugim i trzecim powstaniu 

śląskim,  a także w akcji plebiscytowej. Za zasługi te otrzymał Krzyż 

Powstańczy. Należał do Związku Powstańców Śląskich w Lubomi, był 

członkiem PPS w kop. „Anna”. Został aresztowany już w dniu 1.09.1939 r. i dla 

zastraszenia, po przesłuchaniu wraz z innymi powstańcami został 

wyprowadzony do lasu przez członków Freikorpsu i tam pozostawiony 

własnemu losowi. Wrócił więc do domu ale już 3.09.1939 r. został ponownie 

aresztowany i tym razem wywieziony do więzienia w Rybniku, stamtąd do 

więzienia w Raciborzu, później do Zgorzelca. Ze Zgorzelca przekazany do 

Rawicza i dalej – do KL Buchenwald. Wiosną 1940 r. został przeniesiony do KL 

Mauthausen skąd codziennie wychodził do podobozu Gusen – do budowy 

baraków dla więźniów. Latem 1940 r. zachorował, i mimo że lekarz obozowy 

przeprowadził zabieg chirurgiczny na chorej nodze, niedoleczony został 

przekazany był do KL Dachau, gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 10078. 

Na skutek starań żony o zwolnienie z obozu – został zwolniony 22.01.1941 r. Po 
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powrocie do domu i krótkiej rekonwalescencji, poszedł do pracy w kop. „Anna”, 

gdzie pracował do zakończenia okupacji, i po wyzwoleniu aż do przejścia na 

emeryturę w 1952 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Wilhelma Musioła), skor. 7; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

MYŚLIWIEC ANNA z d. WALTER, pseud. „Jedynka”, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, Raciborzu. 

Urodzona 6.10.1922 r. w Jastrzębiu Dolnym pow. rybnicki, córka Roberta, 

mieszkanka Jastrzębia. W 1940 r. zaangażowała się w działalność ruchu opory – 

jako łączniczka organizacji ZWZ/AK w Jastrzębiu. Pomagała członkom tej 

organizacji w sprawach aprowizacyjnych. Aresztowana 28.07.1944 r. za 

współpracę z organizacją konspiracyjną, była więziona w Rybniku, a gdy 

nadciągała od Krakowa armia radziecka, wywieziona do Raciborza i potem dalej 

na zachód, ale w pewnym miejscu komendant więzienia raciborskiego zwolnił 

więźniarki i Anna wróciła do domu – do Jastrzębia – 28.01.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Anny Myśliwiec), skor. 5. 

 

NACEŃSKI PAWEŁ,  
Więzień gestapo w Rybniku, w KL Oranienburg. 

Urodzony 29.06.1883 r. w Niedobczycach k/Rybnika, mieszkaniec tej 

miejscowości. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Aresztowany 2.09.1939 r., wpierw był więziony w Rybniku, a 

następnie przekazany został do KL Oranienburg gdzie zginął 21.04.1940 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 120; Zbiory J. Delowicza.  

 

NAPARSTEK ANDRZEJ, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany w drugiej połowie 1942 r. wraz z żoną 

Marią i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak 

innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

NAPARSTEK MARIA, 
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkanka Rybnika, aresztowana w drugiej połowie 1942 r. wraz z mężem 

Andrzejem i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

NAWRAT RUDOLF, 
Więzień KL Bergen-Belsen. 

Urodzony 6.10.1912 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, mieszkaniec Pszowa pow. 

rybnicki. Gimnazjum ukończył w Katowicach, natomiast łączność studiował na 

Politechnice we Lwowie. W 1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych Łączności 

w Zgierzu k/Warszawy. Latem 1939 r. otrzymał awans na podporucznika. W 

połowie sierpnia otrzymał przydział jako dowódca plutonu łączności w 23 

Dywizji Piechoty. Brał udział w kampanii wrześniowej. 20.09.1939 r. pod 
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Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej. Pod koniec listopada 

1939 r. uciekł z obozu jenieckiego pod Żaganiem i zatrzymał się w Krakowie. Z 

początkiem grudnia 1939 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej ZWZ. 

Otrzymał przydział do łączności radiowej, wywiadu gospodarczego i przerzutu 

ludzi ze Śląska do Guberni. Następnie, działał w organizacji konspiracyjnej 

ZWZ w Zabrzu, lecz w maju 1942 r. komórka ta została zdekonspirowana więc 

uciekł do Guberni, a potem do Warszawy. Tam pod dowództwem kapitana 

pseud. „Tomir” (inż. Grabowski) otrzymał przydział do zadań specjalnych w 

wywiadzie i łączności radiowej z ośrodkami polskimi w Europie Zachodniej. 

Jego sfałszowane dokumenty były na tyle idealnie podrobione, że podróżował 

najczęściej jako Niemiec. W czasie powstania warszawskiego dowodził 

plutonem łączności w randze porucznika w II kompanii – w zgrupowaniu majora 

Bartkiewicza Warszawa Śródmieście-Północ. Dnia 6.10.1944 r. został 

aresztowany w Warszawie i przekazany do KL Bergen-Belsen, gdzie przetrwał i 

doczekał się wyzwolenia 5.05.1945 r. Po wojnie rozpoczął studia na Akademii 

Handlowej w Poznaniu, zmieniając kierunek studiów technicznych na kierunek 

ekonomiczny. Pracując, uzupełnił studia w Bytomiu, a następnie rozpoczął pracę 

w kop. „Marcel” w Radlinie, gdzie był zatrudniony do 1973 r. jako główny 

inżynier na stanowisku z-cy dyr. do spraw inwestycyjnych. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Rudolfa Nawrata), skor. 10. 

 

NAWRAT WILHELM,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

NIEBIAŁEK AUGUSTYN,  
Więzień KL Auschwitz nr 7542. 

Urodzony 19.09.1913 r. w miejscowości Lyski-Dzimierz pow. rybnicki. 

Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej – podejrzany o przynależność do 

organizacji konspiracyjnej. Przetransportowany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji dnia 18.12.1940 r. jako więzień nr 

7542. Zwolniony z obozu 18.05.1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 64; APMA-B Ankieta z dn. 9.09.1976 r. (sygn. Mat./11361, nr inw. 162904). 

 

NIEBIAŁEK AUGUSTYN,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Dzimierza k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany został do obozu koncentracyjnego. 

Przeżył w obozie i wrócił do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

NIEMCZYK JAN,  
Więzień w Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Mysłowicach, KL Auschwitz nr 132077. 
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Urodzony 25.11.1913 r. w Radlinie pow. rybnicki. Aresztowany pod pretekstem 

naruszenia umowy o pracę, przetrzymywany był w więzieniu w Opolu, we 

Wrocławiu, w Katowicach oraz w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Do KL 

Auschwitz przekazany został 30.07.1943 r. i zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 132077. Przeżył w obozie do ostatnich dni jego 

funkcjonowania i uciekł z marszu ewakuacyjnego więźniów w miejscowości 

Gierałtowice – kiedy więźniów ewakuowano z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. 

Przeżył koszmar obozowego bytu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 372; APMA-B Ankieta z dn. 20.01.1970 r. (sygn. Mat./7414, nr inw. 156156). 

 

NIEMIEC JAN,  
Więzień KL Dachau nr 7006, KL Mauthausen nr 43147. 

Urodzony 4.08.1919 r., syn Jana, zamieszkały w Rybniku. 

Aresztowany 22.04.1940 r. i przetransportowany do KL 

Dachau, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7006. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen i 

zarejestrowany jako więzień nr 43147. Odzyskał wolność 

5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł 

w kwietniu 1998 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

NIESTRÓJ JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz, KL Neuengamme. 

Mieszkaniec Pogrzebienia k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany i przekazany 

do obozu koncentracyjnego za odmowę podpisania volkslisty. Dostał się wpierw 

do KL Auschwitz, a następnie przekazany do KL Neuengamme pod 

Hamburgiem. Pod koniec wojny znalazł się na jedenym ze statków, które 

zatopiono na pełnym morzu na skutek prowokacji angielskiego lotnictwa. 

Uratował się i trafił do szpitala szwedzkiego, lecz ze wzgledu na skutek chorób 

jakich nabawił się w obozie zmarł. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

NIESTRÓJ MARTA, 
Więźniarka w Raciborzu, KL Buchenwald. 

Mieszkanka Pogrzebienia k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana 4.09.1939 r. 

razem z mężem Pawłem. Przetransportowani do Brzezia-Dębicza, nastepnie, 

przewiezieni zostali do wiezienia w Raciborzu, a stamtąd do KL Buchenwald. W 

1941 r. (prawdopodobnie w wyniku interwencji zarządcy majątku ziemskiego na 
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Grabówce) zostali zwolnieni z obozu. Oboje zmarli w rok po zwolnieniu z 

obozu, na skutek przejść obozowych. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

NIESTRÓJ PAWEŁ, 
Więzień w Raciborzu, KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Pogrzebienia k/Rydułtów pow. rybnicki. Naczelnik Urzędu 

Okręgowego w Pogrzebieniu. Aresztowany 4.09.1939 r. wraz z żoną Martą 

przez miejscowych renegatów. Już na posterunku w Brzeziu-Debiczu znęcano 

się nad nimi w sadystyczny sposób, następnie przekazani zostali do gestapo w 

Raciborzu, skąd wysłano ich do KL Buchenwald. W 1941 r. prawdopodobnie po 

interwencji zarządcy ziemskiego na Grabówce, zostali zwolnieni z obozu, lecz 

oboje zmarli w rok po zwolnieniu z obozu, na skutek obozowych przeżyć. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

NIESZPOREK ALOJZY,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Aresztowany już w pierwszym dniu 

okupacji hitlerowskiej i po brutalnym przesłuchiwaniu na miejscowym 

posterunku policji, przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków 

jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

NIESZPOREK JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Jejkowic k/Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego – brak informacji o 

nazwie obozu. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i 

odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

NIESZPOREK LUDWIK,  
Więzień w Tarnowie, Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 3643. 

 

 

 

 

 
 
 

Urodzony 16.10.1908 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. Aresztowany 23.09.1939 r. na terenie kopalni 

„Chwałowice” w Chwałowicach i przetransportowany do Tarnowa, następnie do 

więzienia na Montelupich w Krakowie. Stamtąd przekazano go do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowany został 30.08.1940 r. jako więzień nr 3643. 

Zginął w tym obozie 2.05.1942 r.  
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 45; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37.  

 

NIESZPOREK SYLWESTER, 
Więzień obozu jenieckiego – stalagu. 

Urodzony 10.12.1915 r. w Osinach k/Wodzisławia Śl., syn Wawrzyna i Rozalii 

z d. Wowra, mieszkaniec Osin. Po ukończeniu szkoły powszechnej, pracował do 

18 roku życia w gospodarstwie rolnym rodziców. Następnie pracował jako 

robotnik w budownictwie mieszkaniowym. W 1937 r. został powołany do 

służby wojskowej w 3 pułku Ułanów w Tarnowskich Górach. W 1939 r. brał 

udział w kampanii wrześniowej i 22.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej. 

Został przekazany do Stalagu II D w Stargardzie-Szczecińskim, gdzie przebywał 

do 7.01.1942 r. Po zwolnieniu z niewoli jako ślązak, powrócił do domu, a w 

marcu 1942 r. został powołany do wojska niemieckiego i skierowany na front 

zachodni. Tam dostał się do niewoli amerykańskiej gdzie po czternastu dniach 

wstąpił do Wojska Polskiego II Korpusu Warszawskiego – biorąc udział w 

walkach z wojskami niemieckimi. W dniu 21.05.1946 r. został zdemobilizowany 

i wrócił do kraju. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

NIEZABITOWSKI FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 28.12.1899 r. w Krakowie, syn Stefana i Elżbiety, mieszkaniec 

Rybnika. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zginął 

4.12.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 42935/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:48, określenie 

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

1998 r., s. 674; APMA-B „Księga zgonów”, t. 29, s. 845, nr id. 37927. 
 

NIŚKIEWICZ KILIAN,  
Więzień Pawiaka, KL Majdanek, KL Auschwitz nr 181093, KL Mauthausen. 

Urodzony 7.06.1902 r. w Rybniku. W 1918 r. działał w tajnej organizacji 

harcerskiej w Kruszwicy. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Po powstaniu 

służył w wojsku polskim. Pracował na rzecz Powiatowego Komisariatu 

Plebiscytowego w Rybniku. Uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim. W 

latach międzywojennych pracował w handlu. Uczestnik kampanii wrześniowej 

1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej zangażowany był w działalność ruchu 

oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany został 22.01.1940 r. w 

Warszawie za udział w organizacji konspiracyjnej, a po śledztwie na Pawiaku, 

wywieziony do KL Majdanek w Lublinie, skąd 10.04.1944 r. przeniesiony został 

do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 181093. Następnie, 

przetransportowany został do KL Mauthausen i podobozów Wien XI, Steyer, 

Gusen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach w których 

przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. wyzwolony przez wojska 

amerykańskie. 
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Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37: L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 121; APMA-B Ankieta wypełniona przez 

Kiliana Niśkiewicza 5.12.1965 r. (sygn. Mat./5418, nr inw.149250). 

 

NOCKOWSKA JADWIGA,  
Więźniarka KL Ravensbrück.  

Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazana do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżyła i odzyskała wolność.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

NODSTAWA RYSZARD,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 26.09.1922 r. w Gaszowicach pow. rybnicki, syn Emanuela i Marty z 

d. Pypeć, mieszkaniec Gaszowic. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz 

gdzie zginął 7.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29289/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 5:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Rippenfellentzündung” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 662; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 751, nr id. 27577. 

 

NOGA STANISŁAW, 
Więzień oflagu.  

Urodzony 25.11.1908 r. w Stradlicach woj. kieleckie, mieszkaniec Rybnika. 

Porucznik Wojska Polskiego – służący w garnizonie rybnickim do wybuchu 

drugiej wojny światowej. W kampanii wrześniowej 1939 r., obrońca Rybnika 

jako dowódca III kompanii rybnickiego batalionu. Pod Tomaszowem Lubelskim 

dostał się do niemieckiej niewoli i osadzony w obozie jenieckim w Oflagu II C 

Woldenberg-Dobiegniewo. Po wyzwoleniu w 1945 r. awansowany do stopnia 

kapitana i mianowany dowódcą batalionu. W 1946 r. awansowany do stopnia 

majora. Do 15.02.1949 r. pełnił funkcję dowódcy Samodzielnego batalionu w X 

Brygadzie OP. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 121. 

 

NOGOWCZYK ANDRZEJ,  
Więzień KL Auschwitz nr 44682, KL Mauthausen nr 13448. 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 5.10.1919 r., syn Jana, zamieszkały w Rybniku. Aresztowany 

27.04.1942 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, 3.07.1942 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 44682. Następnie, 

przesłany do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 13448. 
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Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył 

i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 194; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 

i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

NOKIELSKI EDWARD, 
Wiezień w Żorach. 

Urodzony 4.10.1874 r. w Katowicach-Ligocie. Przed pierwszą wojna światową 

działacz i organizator Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na terenie 

rybnickim i raciborskim, działacz Frakcji Partii Polskiej z ramienia której 

wybrany zostal w 1918 r. radnym miejskim w Rybniku. Członek POW Górnego 

śląska, działacz plebiscytowy, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W 

okresie międzywojennym pracował jako sekretarz w Zarządzie Zjednoczenia 

Zawodowego Polskiego w Rybniku. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej 

aresztowany i więziony do połowy 1940 r. w więzieniu w Żorach. Po 

wyzwoleniu w 1945 r. przebywał na emeryturze. Oznaczony między innymi: 

Śląskim Krzyżem Powstańczym i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 10.12 1962 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 121-122. 

 

NOREK AUGUST,  
Więzień  KL Auschwitz nr 3746. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 26.08.1899 r. w Bogunicach k/Lysek pow. rybnicki, syn Mikołaja i 

Franciszki z d. Łukoszek, mieszkaniec miejscowości Łańce k/Rydułtów pow. 

rybnicki. Aresztowany przez gestapo 6.09.1940 r. i w transporcie z 

dziewiętnastoma więźniami z rejencji katowickiej, przekazany do KL Auschwitz 

i tam zarejestrowany jako więień nr 3746. Zginął 23.05.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 8542/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to 

„Pleuropneumonie” (rozległe zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 1018, nr id. 8551. 

 

NOREK AUGUSTYN,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec gminy Pstrążna pow. rybnicki. Aresztowany z nieznanych 

powodów w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej, przekazany do 

obozu koncentracyjnego – tam zginął. Brak informacji o nazwie obozu w 

którym przebywał. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
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NOWAK EDWARD, 
Więzień KL Auschwitz nr 114734, KL Mauthausen nr 118144. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 25.04.1914 r. w Jastrzębiu Górnym pow. rybnicki, mieszkaniec 

miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki. Był kupcem – prowadził 

własny sklep kolonialny w Bziu Górnym (także w pierwszym okresie okupacji). 

Jego najbliższa rodzina należała do organizacji konspiracyjnej AK, więc i on 

zaangażował się w działalność tej organizacji. Aresztowany został 11.02.1943 r. 

i przekazany do KL Auschwitz gdzie na okres śledztwa przebywał w bloku 2a. 

Po śledztwie skazany został na pobyt w obozie i zarejestrowany 12.04.1943 r. 

jako więzień nr 114734. W styczniu 1945 r. uczestniczył w „marszu śmierci” z 

Oświęcimia do Wodzisławia Śl., a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami 

towarowymi wywieziony do KL Mauthausen gdzie zarejestrowano go jako 

więźnia nr 118144. Doczekał się wyzwolenia w podobozie Ebensee 6.05.1945 r. 

Zmarł na zawał serca 27.12.1963 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 322; APMA-B Ankieta z dn. 15.02.1990 r. (sygn. Mat./15084, nr inw. 170998; Zbiory J. Delowicza 
(kserokopia z relacją żony – Marii Nowak), skor. 5. 

 

NOWAK EMILIA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 75483, KL Ravensbrück. 

 

 

 
 
 

 

 
 

Urodzona 20.02.1910 r. w Kleszczowie k/Żor pow. rybnicki, córka Józefa i 

Joanny z d. Miguła, mieszkanka Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej w Kleszczowie pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców. 

Wyszła za mąż 30.10.1934 r. za Jana Nowaka. W okresie okupacji hitlerowskiej, 

męża wysłano na przymusowe roboty w głąb Niemiec, Emilia pozostawszy bez 

środków do życia, pracowała w gospodarstwie rolnym siostry Wiktorii. W 

sierpniu 1942 r. wstąpiła do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK w Żorach 

kierowanej przez Michała Kohuta. Pełniła funkcję łączniczki. W dniu 

30.12.1943 r., na skutek zdrady, została aresztowana i osadzona w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach. Po blisko dwóch miesiącach została przekazana do 

KL Auschwitz-Birkenau i zarejestrowana 21.02.1944 r. jako więźniarka nr 
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75483. Jej mąż Jan, będąc wówczas przymusowo wcielony do Organisation 

TODT, starał się o jej zwolnienie. Jednak władze miejskie w Żorach nie 

zgodziły się na to. W styczniu 1945 r. uczestniczyła w „marszu śmierci” z 

Oświęcimia przez Jastrzębie do Wodzisławia Śl. Stamtąd została wywieziona w 

do KL Ravensbrück gdzie przebywała przez 3 tygodnie. Następnie, była 

ewakuowana w kierunku Magdeburga, 18.01.1945 r. udało jej się zbiec, a po 

paru dniach ukrywania się, została wyzwolona przez wojska radzieckie. W maju 

1945 r. powróciła do kraju. Zmarła 30.01.1992 r. i została pochowana na 

cmentarzu komunalnym.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 613; APMA-B Ankieta z dn. 21.04.1975 r. (sygn. Mat./10411, nr inw. 161349); Zbiory J. 

Delowicza, segr. II.  
 

NOWAK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 9.10.1910 r. w Drzeczewie, syn Stanisława i Marii z d. Mostow, 

mieszkaniec Rybnika. Aresztowany prawdopodobnie za udział w ruchu oporu 

został przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 7.11.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 31709/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 9:05, określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche 

bei Diphtherie” (niewydolność serca przy błonicy). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 22, s. 171, nr id. 62 046. 
 

NOWAK FRANCISZEK, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 1.12.1885 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, szewc z 

zawodu. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzeciego 

powstania śląskiego. Aresztowany 12.09.1939 r. i przekazany do KL 

Mauthausen. Zwolniony z obozu w kwietniu 1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

NOWAK JAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec wioski Adamowice w pow. rybnickim. Aresztowany został w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej (18.09.1939 r.) i przekazany do KL 

Buchenwald. Po pięciu miesiącach – 2.02.1940 r. został zwolniony z obozu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

NOWAK JAN,  
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji (15.09.1939 r.) i osadzony w KL 

Oranienburg gdzie zginął 18.04.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

NOWAK JÓZEF, 
Więzień KL Mauthausen. 
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Urodzony 4.12.1886 r. w Mszanej k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Kokoszyc k/Wodzisławia Śl. W młodych latach wyjechał „za 

chlebem” do Westfalii, gdzie podjął pracę w górnictwie. W Bottrop aktywnie 

włączał się w życie związkowe Polonii westfalskiej. Ożenił się w 1911 r. Brał 

udział w pierwszej wojnie światowej, a po jej zakończeniu w 1919 r. powrócił 

na Górny Śląsk i osiedlił się w Kokoszycach. Był członkiem POW Górnego 

Śląska, uczestnikiem trzech powstań śląskich. W trzecim powstaniu walczył na 

froncie od Olzy po Brzezie nad Odrą, jako dowódca 6 kompanii i II Baonu 14 

pp. Za zasługi otrzymał Krzyż Powstańczy, Gwiazdę Śląską i inne odznaczenia. 

Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1922 r., przeszedł do służby 

celnej na ówczesnej granicy polsko-niemieckiej w Suminie, gdzie pracował do 

wybuchu drugiej wojny światowej. W dniu wybuchu wojny wraz z kolegami 

uchodził na wschód, skąd powrócił do domu w styczniu 1940 r. W kwietniu 

tegoż roku został aresztowany i przekazany do KL Mauthausen. Ciężka praca w 

kamieniołomach, złe wyżywienie, spowodowały jego zgon 8.10.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki Agnieszki Materzok z d. Nowak), skor. 8; W 

ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

NOWAK JULIUSZ,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Zwonowic w pow. rybnickim. Aresztowany w pierwszym miesiącu 

okupacji hitlerowskiej (30.09.1939 r.) i przekazany do KL Buchenwald gdzie 

zginął 18.01.1941 r. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

NOWAK MARIAN,  
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Szczygłowic k/Knurowa pow. rybnicki. Aresztowany w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do więzienia w 

Katowicach. Nieznany jest powód aresztowania. Zginął w więzieniu 

zgilotynowany. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

NOWAK PAWEŁ,  
Więzień gestapo w Rybniku.  

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i więziony w Rybniku do 1940 r. Nieznane są dalsze losy tego 

więźnia 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

NOWOWIEJSKI SZCZEPAN,  
Więzień KL Dachau nr 33194, KL Sachsenhausen nr 47563, KL Buchenwald nr 

80693. 

Urodzony 24.12.1920 r., syn Józefa, zamieszkały w Jastrzębiu 

pow. rybnicki. Aresztowany 13.07.1940 r. i 

przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 33194. Następnie, 
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przenoszony do obozów KL Sachsenhausen i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 47563, KL Buchenwald – 

zarejestrowany jako więzień nr 80693.  

Odzyskał wolność 13.04.1945 r. Zmarł w 2002 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

OCHOJSKI BRUNON, Supl. 
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL Dachau nr 14447. 

Urodzony 14.09.1885 r. w Rybniku-Smolna, mieszkaniec 

Rybnika. Gdy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, 

zaciągnięty został do armii niemieckiej, uczestnicząc w 

walkach na froncie zachodnim, skąd przy najbliższej 

nadarzającej się okazji przedostał się do Francji i ochotniczo 

wstąpił do tworzącej się tam armii gen. Hallera. Wróciwszy z 

Błękitną Armią do Polski, walczył z bolszewikami w 

okolicach Warszawy w rejonie Ciechanowa k/Warszawy (na 

tzw. froncie północnym).  

Po zakończeniu walk, zwolniony z armii, udał się na rodzinny Śląsk gdzie 

uczestniczył w powstaniach śląskich. W trzecim powstaniu był dowódcą 6 

kompani II baonu rybnickiego pułku piechoty (patrz notka: Rybnicki Pułk 

Powstańczy str. 491 w Encyklopedii Powstań Śląskich). Brał także udział w 

akcji plebiscytowej przy polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu i 

działał jako mówca i agitator pod pseudonimem Ordon na terenie Olesna. W 

sierpniu 1939 r. krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej, wysłał swoją 

rodziną do Ciechanowa, sam pozostając w Rybniku ze zleceniem z komitetu ON 

o organizowaniu walki podziemnej. Niestety, już w pierwszych dniach września 

1939 r. został aresztowany przez gestapo w Rybniku. Następnie, po 

kilkudniowym pobycie w areszcie gestapo, przetransportowany do KL 

Buchenwald, a stamtąd przenoszony do KL Mauthausen i dalej do KL Dachau, 

gdzie zarejestrowano go w obozowej ewidencji jako więźnia nr 14447. W tym 

ostatnim obozie zginął 17.09.1940 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 125; ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków 
w obozie koncentracyjnym w Dachau”, Wyd. „Słowo Polskie”; Informacja syna – Adama Ochojskiego. 

 

OCHOJSKI FRANCISZEK, 
Więzień w Katowicach, KL Buchenwald. 

Urodzony 30.01.1890 r. w Boguszowicach k/Rybnika, mieszkaniec Chwałowic 

k/Rybnika, rolnik. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Aresztowany w pierwszym miesiącu okupacji hitlerowskiej 

(26.09.1939 r.), więziony przez 9 miesięcy w więzieniu w Katowicach, a 

następnie przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął 18.05.1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 125; Zbiory J. Delowicza. 
 

OCZYŃSKI WIESŁAW,  
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Więzień KL Auschwitz nr 191846. 

Urodzony 6.01.1934 r., zamieszkały w Wodzisławiu Śl. pow. rybnicki. 

Aresztowany 18.08.1944 r. i uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 191846. Odzyskał wolność 27.01.1945 r. – 

gdy wyzwolony został KL Auschwitz przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

OGAZA BOLESŁAW,  
Więzień w Niemczech.  

Mieszkaniec Rybnika, harcerz. Wraz z kolegą Stablem, w kwietniu 1940 r. 

chciał przedostać się przez Czechosłowację na Węgry. Przyłapany przez 

Niemców, został sądzony przez Trybunał Ludowy w Berlinie – na sesji 

wyjazdowej we Wrocławiu i skazany na kilka lat ciężkiego więzienia „... za 

zdradę kraju i przygotowanie do zdrady stanu”. Wyrok ten odsiadywał w 

więzieniu na terenie Niemiec. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

OGAZA KONRAD,  
Więzień więzienia w Cieszynie, Torgau. 

Urodzony 11.08.1918 r., syn Jana, zamieszkały w Jastrzębiu pow. rybnicki. 

Aresztowany w marcu 1943 r. i więziony w Cieszynie, a następnie przesłany do 

więzienia w Torgau. Odzyskał wolność 30.04.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

OGON FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 107466, KL Mauthausen nr 118151, podobozu Melk. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 10.09.1907 r. w Rybniku, syn Franciszka i Marianny. Zatrudniony w 

magistracie w Rybniku do 1939 r., a tuż przed wybuchem wojny, pracował we 

własnym sklepie księgarsko-papierniczym. W okresie okupacji hitlerowskiej, 

nadal prowadził sklep, ale zaangażował się w działalność ruchu oporu więc w 

sklepie zorganizował skrzynkę kontaktową dla organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK – był jednym z aktywniejszych żołnierzy tej organizacji. Aresztowany 

został w lutym 1943 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Na okres śledztwa 

przetrzymywany był w bloku 2a, a po śledztwie skazany na pobyt w obozie i 

zarejestrowany 9.03.1943 r. jako więzień nr 107466. Wiadomo, że przez jakiś 

czas pracował w obozowej paczkarni „Paketestelle”. W styczniu 1945 r. 

uczestniczył w „marszu śmierci”. Następnie przetransportowany został do KL 
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Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 118151. Kolejno, przekazany 

do podobozu Melk i ponownie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie 

doczekał się wyzwolenia przez wojska alianckie. Niestety, nie wrócił jednak do 

domu, gdyż podupadły na zdrowiu, umarł 17.06.1945 r. – w Gusen w kilka dni 

po wyswobodzeniu obozu.  
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 

244; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2002 r., s. 
27, 28, 36, 58, 121-142, 161, 163, 165, 216; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998 r., s. 293; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy 

członków ZWZ. 

 

OGÓREK KAROL,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rybnika. Adwokat – od 1918 r., w latach 1920-1921 członek 

rybnickiego magistratu. W okresie okupacji hitlerowskiej żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany w lutym 1943 r. i transportem 

zbiorowym przekazany do KL Auschwitz, gdzie na okres śledztwa umieszczony 

był w bloku 2a (blok ten był do dyspozycji Wydziału II Politycznego – 

Politische Abteilung). Po śledztwie przekazany na pobyt w obozie, brak 

informacji o jego dalszym losie. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 26; 

Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986 r., s. 244; L. Musiolik, 
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 126; W zachowanych dokumentach APMA-B nie 

figuruje. 

 

OGÓREK SERAFIN EMIL,  
Więzień w Pilchowicach. 

Urodzony 15.11.1885 r. w Łanach pow. kozielski. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz plebiscytowy na 

terenie bytomskim. W latach międzywojennych był mieszkańcem Rybnika. Od 

7.10.1939 r. więziony w więzieniu w Pilchowicach, skąd udało mu się wydostać. 

Aby wiec uniknąć ponownego aresztowania, przedostał się do Generalnej 

Guberni i tam ukrywał się do końca okupacji. W 1945 r. wrócił do Rybnika. 

Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności. Zmarł 13.06.1962 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 126. 

 

OGRODOWSKI KAZIMIERZ, 
Więzień oflagu XI Braunszweüg, oflagu Wildenberg. 

Urodzony 30.01.1912 r. w Wenne w Niemczech. W 1933 r. ukończył Szkołę 

Podchorążych w Ostrowii Mazowieckiej. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 

r., obrońca Rybnika, dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych. Pod 

Tomaszowem Lubelskim dostał się do niemieckiej niewoli i więziony w oflagu 

XI Braunszweüg oraz oflagu II Wildenberg. Przebywał w oflagach do końca 

okupacji. Po wyzwoleniu w 1945 r. powrócił do Rybnika i pracował w 

przemysle węglowym, a następnie do przejścia na emeryturę w Zakładzie 

Remontowo Budowlanym PW w Rybniku. Odznaczony Krzyżem Virtuti 

Militari. Zmarł 6.01.1987 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 126. 
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OKRENT JÓZEF ks.,  
Więzień więzienia w Rybniku. 

Urodzony 13.05.1882 r. w Markowicach k/Raciborza. Święcenia kapłańskie 

otrzymał 22.06.1908 r. Proboszcz parafii w Miedźnej pow. pszczyński. 

Aresztowany 23.05.1940 r. i zwolniony po 3 dniach, lecz 29.12.1940 r. 

wysiedlony do Generalnej Guberni. Ponownie aresztowany 28.04.1942 r. i 

więziony w więzieniu w Rybniku. Odzyskał wolność w tym samym roku. Zmarł 

w 1953 r. 
Bibliografia: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod 
okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978. s. 197; (Z SUPLEMENTU). 

 

OLECKI KAROL, 
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz. 

Urodzony 1.09.1900 r. w Koblowie pow. opawski, syn Jana i Marii z d. Sohlich, 

od 1916 r., mieszkaniec miejscowości Buków k/Wodzisławia Śl. Pod koniec 

pierwszej wojny światowej zaciągnięty został do armii niemieckiej. Po wojnie, 

brał udział w ruchu na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Angażował 

się w życie kulturalno-oświatowe, był członkiem miejscowego zespołu 

chóralnego, aktorem w amatorskim kółku teatralnym. Agitował za Polską w 

czasie plebiscytu. Był członkiem POW Górnego Śląska i uczestnikiem trzeciego 

powstania śląskiego. Odznaczony między innymi Krzyżem Powstańczym. Po 

powstaniach, do wybuchu drugiej wojny światowej, a także na początku 

okupacji pracował w kop. „Anna” w Pszowie. Aresztowany 27.10.1941 r. i 

przez sześć tygodni przebywał na gestapo w Raciborzu, a następnie przekazany 

został do KL Auschwitz gdzie zginął 10.02.1942 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 1001/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

8:45, określenie przyczyny zgonu to „Herzmuskelschwäche” (niewydolność 

mięśnia sercowego). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1001, nr id. 2633; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 

brata – Ryszarda Oleckiego), skor. 7. 

 

OLEŚ EMIL,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 7.07.1896 r. w Boguszowicach k/Rybnika. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w 

pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen 

gdzie zginął 13.09.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 127; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 

Mauthausen nie figuruje. 

 

OLSZEWSKA IRENA, 
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkanka Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowana wraz z rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tej więźniarki.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
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OLSZEWSKA MAŁGORZATA, 
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkanka Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowana wraz z rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tej więźniarki.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

OLSZEWSKA MARIA,  
Więźniarka w Radlinie, gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 8575. 

 

 
Urodzona 25.03.1905 r. w Kołomyji woj. lwowskie, córka urzędnika 

kolejowego. Zamieszkiwała przez jakiś czas w Dziedzicach gdzie uczęszczała 

do szkoły powszechnej, następnie wyjechała z rodzicami do Kołomyji i tam w 

1925 r. ukończyła Seminarium Nauczycielskie. Pracę nauczycielki rozpoczęła w 

Lubomi w pow. rybnickim (gdzie przyjechała do krewnych), a od 1930 r. w 

Radlinie w pow. rybnickim, gdzie opiekowała się także drużyną harcerską. 

Uczyła młodzież piosenek harcerskich i pieśni patriotycznych. W okresie 

okupacji hitlerowskiej – od listopada 1939 r. zwolniona z pracy nauczycielskiej. 

Zmuszona była także opuścić służbowe mieszkanie i zamieszkała z rodziną Jana 

Skowronka w Głożynach. Była przez mieszkańców Radlina bardzo szanowana i 

wspierana materialnie. Wraz z żoną Skowronka – Gertrudą, zaangażowała się w 

działalność konspiracyjną w Inspektoracie Rybnickim ZWZ (pełniły funkcje 

łączniczek). Aresztowana 13.04.1942 r. i więziona w Radlinie, w Rybniku, a 

następnie przekazana do KL Auschwitz gdzie 11.07.1942 r. zarejestrowana była 

jako więźniarka nr 8575. Zachorowała w obozie na tyfus i zmarła 15.12.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 494; S. Kedra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji 
– Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 89; APMA-B Ankieta z 1975 r. (sygn. Mat./10685, nr inw. 

161875); Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Janiny Berezowskiej-Węgrzyńskiej, Salomei Kolarczyk z d. 

Skowronek), (relacja Ernestyny Lasok-Bonorkowej). 

 

OLSZEWSKI ANDRZEJ, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowany wraz z rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

OLSZEWSKI CZESŁAW, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowany wraz z rodziną w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ONDERKO JAN, 
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 
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Urodzony w 1903 r., pracownik fizyczny, członek Związku Młodzieży 

Powstańczej. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do pierwszego obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika a 

usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. 

Zginął w tym obozie przez rozstrzelanie i pochowany został we wspólnej 

mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

OPERKALSKI MARIAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Gierałtowic k/Knurowa pow. rybnicki. Pracownik koksowni 

Knurów. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany już w 

pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej (1.09.1939 r.) i przekazany do KL 

Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

OPIOŁ FRANCISZEK, 
Wiezień KL Mauthausen. 

Urodzony 2.04.1904 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. Aresztowany i przekazany do KL Mauthausen gdzie 

zginął 12.03.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

ORDON LEON,  
Więzień – nieznane miejsce uwięzienia. 

Urodzony 23.06.1911 r., mieszkaniec Żor pow. rybnicki, nauczyciel w tej 

miejscowości. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej – 

zaginął bez wieści. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 89. 
 

ORNATOWSKI KAZIMIERZ, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkaniec Rybnika, kierownik szkoły. Aresztowany w drugiej połowie 1942 

r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Zmarł w tym 

obozie 23.04.1943 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ORSZULIK EMIL,  
Więzień prawdopodobnie KL Gross-Rosen. 

Urodzony 20.11.1900 r. w Żorach, syn Jana i Katarzyny z d. Grzegorzek. Od 

15.05.1920 do 30.06.1921 był czynnym członkiem POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – brał udział w trzecim powstaniu śląskim w 5 kompanii II Baonu 13 

pułku powstańczego żorskiego na szlaku: Żory – Paruszowiec – Rybnik – Rudy 

– Libuszowy – Stare Koźle. W czasie okupacji hitlerowskiej, początkowo 

pracował na kolei, a następnie ukrywał się. W 1944 r. został aresztowany przez 

gestapo 8.01.1944 r. i wywieziony w niewiadomym kierunku, prawdopodobnie 

do KL Gross-Rosen, nie wiadomo też w jakich okolicznościach i gdzie zginął.  
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II.  
 

OSETEK MARIA z d. BRZEZIŃSKA,  
Więźniarka KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona 31.08.1913 r. w Osławach Białych pow. nadwórniański w woj. 

stanisławowskim. Ojciec zginął jako oficer austriacki w pierwszej wojnie 

światowej. W 1920 r. przybyła z matką do Krotoszyna woj. poznańskie. 

Ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Lesznie w 1935 r. Z powodu 

panującego bezrobocia, nie otrzymała pracy nauczycielki więc przyjechała do 

Krakowa i uczyła dzieci w domach, między innymi od 15.02.1936 do 

15.04.1936 r. jako nauczycielka u właścicieli ziemskich Kańskich k.Krakowa. 

Od 1.05.1936 do 15.04.1939 r. pracowała jako nauczycielka prywatna – ucząc 

dzieci dyrektora huty „Florian” mieszkającego w Chorzowie. Następnie, 

wyjechała do Wisły i tam szyciem zarabiała na życie. W 1942 r. nie podpisała 

volkslisty i została wysiedlona i skierowana do pracy przymusowej w 

Niemczech. W kwietniu 1943 r. uciekła z robót i ukrywała się w Wiśle. 

1.01.1945 r. została aresztowana za udzielenie schronienia zbiegłemu więźniowi 

politycznemu. Przekazana była do więzienia w Cieszynie, a stamtąd do KL 

Ravensbrück. Gdy obóz był ewakuowany przez nadciągającą armią radziecką, 

dostała się do KL Bergen-Belsen. Tam zachorowała na tyfus lecz leczona po 

oswobodzeniu obozu przez aliantów – przeżyła. Po powrocie do domu, od 1946 

r. do przejścia na emeryturę pracowała nako nauczycielka w Bukowie k.Lubomi. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (informacje z życiorysu Michała Oseteka), skor. 7.  
 

OSETEK MICHAŁ, 
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Gross-Rosen, KL Bergen-Belsen. 

Urodzony 20.12.1908 r. w Rudniku n/Sanem, pow. niski, mieszkaniec Bukowa 

k/Lubomi pow. rybnicki. Ukończył Seminarium Nauczycielskie i do wybuchu 

drugiej wojny światowej był nauczycielem w pow. niskim. W walkach 

wrześniowych 1939 r. brał udział w stopniu porucznika piechoty jako adiutant d-

cy batalionu 3 pułku piechoty. 13.09.1939 r. został ranny k/Warszawy i 

przebywał w szpitalu w Legionowie, skąd 16.11.1939 r. zbiegł. Podczas 

okupacji pracował jako robotnik leśny w Zarządzie Miejskim w Rudniku, a 

później jako sanitariusz w Stalowej Woli. Równocześnie zaangażował się w 

działalność ruchu oporu – najpierw w AK, a nastepnie w Batalionach 

Chłopskich. 16.06.1944 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w 

więzieniu w Jarosławiu, później na Montelupich w Krakowie i stamtąd 

przetransportowany do KL Gross-Rosen (w Rogoźnicy). Po ewakuacji obozu 

dostał się do KL Bergen-Belsen. Przed wyzwoleniem obozu zachorował na tyfus 

więc wyleczony został już przez aliantów 15.04.1945 r. W Bergen-Belsen 

zawarł związek małżeński z byłą więźniarką tego obozu – Marią Brzezińską. 

Wróciwszy do Polski, w kwietniu 1945 r. małżonkowie osiedlili się na stałe w 

Bukowie k/Lubomi. Podjął pracę jako kierownik miejscowej szkoły, a po 

dalszych studiach został kierownikiem szkoły w Krzyżanowicach i pracował na 

tym stanowisku do przejścia na emeryturę w 1969 r. Poza pracą zawodową, był 

bardzo aktywny społecznie – pełnił różne funkcje w ZBoWiD w Lubomi i 
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Wodzisławiu Śl., a także w Raciborzu. Odznaczony: Medalem Zwycięstwa i 

Wolności i Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (informacje z życiorysu Michała Oseteka), skor. 7.  
 

OSIECKI RUDOLF, 
Więzień w Wiedniu, KL Dachau. 

Urodzony 26.10.1916 r. w Rybniku. Maturę zdał w rybnickim gimnazjum w 

1936 r., nastepnie ukończył studia ekonomiczne. Uczestnik kampanii 

wrześniowej 1939 r. Aresztowany w kwietniu 1940 r., więziony był wpierw w 

Wiedniu, a następnie w KL Dachau, skąd został zwolniony początkiem 1944 r. 

Przedostawszy się na zachód, w listopadzie 1944 r. wstąpił do wojska polskiego 

w Wielkiej Brytanii. Powrócił do kraju w 1947 r. i pracował do przejścia na 

emeryturę w fabryce „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej na stanowisku zastępcy 

dyrektora. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 128. 

 

OSTROŁEK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 24233. 

Urodzony 9.09.1921 r. w Świerklanach Dolnych k/Żor pow. rybnicki, syn Józefa 

i Karoliny z d. Krebs, mieszkaniec Świerklan Dolnych. Po aresztowaniu, 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

dnia 12.12.1941 r. jako więzień nr 24233, tam zginął 20.02.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 1415/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 7:05, określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh 

bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy ogólnym wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 137; APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 1415, nr id. 3047. 

 

OSTRZOŁEK SZYMON,  
Więzień KL Auschwitz nr 22431, KL Mauthausen, podobozu Ebensee. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 27.10.1904 r. w Połomi pow. rybnicki, kolejarz, członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Na krótko 

przed wybuchem drugiej wojny światowej, kiedy zwolennicy Hitlera byli coraz 

bardziej butni, w sprzeczce uderzył dwa razy w twarz jednego fanatyka. W 

pierwszych dnia okupacji hitlerowskiej został aresztowany i osądzony przez Sąd 

Specjalny w Rybniku za pobicie obywatela z Niedobczyc narodowości 

niemieckiej. Otrzymał wyrok dwóch lat wiezienia. Siedział w więzieniu w 

Brzegu, a po odsiedzeniu kary, miał się zgłosić na gestapo w Katowicach, a gdy 

to uczynił, został odesłany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został w 
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obozowej ewidencji dnia 4.11.1941 r. jako więzień nr 22431. Po ewakuacji 

obozu, w której brał udział w tzw. „marszu śmierci” z Oświęcimia do 

Wodzisławia Śl. dostał się do KL Mauthausen. Tam, niestety wszelki ślad po 

nim zaginął. Prawdopodobnie zmarł w kwietniu 1945 r. w podobozie Ebensee. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 131; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata – Józefa Ostrzołka), skor. 5. 

 

OSTRZOŁEK WILHELM, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau. 

Urodzony 2.01.1900 r. w Połomi pow. rybnicki, mieszkaniec Jastrzębia pow. 

rybnicki. W młodości był górnikiem, pracował w kop. „Emma” w Radlinie. Pod 

koniec pierwszej wojny światowej dostał się na front zachodni. Po wojnie 

włączył się w agitację i walkę o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Był 

członkiem POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań 

śląskich. W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. brał udział w rozbrojeniu niemieckiej 

komisji plebiscytowej w Jastrzębiu Zdroju. Wtedy został ranny on i jego brat 

Szymon. Dostali się też do niewoli włoskiej która trwała tylko jeden dzień. Za 

walkę o Polskę w trzech powstaniach, otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy. Gdy 

wkraczały do Polski wojska hitlerowskie, wyciągnął z ukrycia lekki karabin 

maszynowy oraz amunicję (posiadał broń i amunicję z czasów powstania) i 

zająwszy stanowisko bojowe za dworcem kolejowym w Jastrzebiu Zdroju – 

strzelał do Niemców aż do ostatniego naboju. Następnie, wyrzuciwszy karabin, 

na piechotę uchodził na wschód. Do domu wrócił w końcu października 1939 r. i 

zaraz następnego dnia został aresztowany. Odstawiony był na gestapo w 

Rybniku, a stamtąd przekazany do KL Dachau gdzie zginął 4.02.1042 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata – Józefa Ostrzałka), skor. 5. 

 

OSUCH ROMAN,  
Wiezień KL Auschwitz. 

Urodzony w 1906 r., mieszkaniec Rybnika. Nauczyciel gimnazjalny (wspaniały 

matematyk) z Rybnika. Aresztowany i osadzony w KL Auschwitz, gdzie 

współwięzień z Rybnika ks. Konrad Szweda spotkał się z nim, gdy Osuch ze 

względu na ostrą biegunkę przebywał w izbie chorych. Zginął w tym obozie w 

1943 r. 
Bibliografia: Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989 r., s. 107; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 
biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 128; S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach 

hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 90; W zachowanych dokumentach APMA-B 

nie figuruje. 

 

OTFINOWSKA STANISŁAWA,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
Mieszkanka Rybnika. Aresztowana wraz mężem Zbigniewem w drugiej połowie 

1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Nieznane są dalsze losy tej więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

OTFINOWSKI ZBIGNIEW, 
Więzień Polenlagru w Lyskach. 
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Mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wraz z żoną w drugiej połowie 1942 r. i 

osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Nieznane są 

dalsze losy tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

OWCZAREK KAROL,  
Więzień KL Auschwitz nr 74174. 

Urodzony 24.10.1913 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany i 

przekazany do KL Auschwitz, gdzie został zarejestrowany w obozowej 

ewidencji 9.11.1942 r. jako więzień nr 74174. Zginął 25.11.1942 r. Brak innych 

informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

PACZKOWSKI HUBERT,  
Więzień KL Auschwitz nr 32551. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 11.09.1911 r. w Wodzisławiu Śl., syn Wacława i Marty z d. Brodka, 

artysta malarz. Zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie, tam 

w nocy 17.04.1942 r. aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu na 

Montelupich. Stamtąd, w transporcie zbiorowym przewieziony do KL 

Auschwitz, 24.04.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji i oznakowany 

jako więzień nr 32551. Zginął w tym obozie - rozstrzelany 27.05.1942 r. w 

masowej egzekucji pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 8984/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 15:53, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 1460, nr id. 8993. 

 

PALA WIKTOR,  
Więzień KL Dachau (prawdopodobnie). 

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany został w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego – 

prawdopodobnie do KL Dachau. Brak informacji o dalszych losach tego 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PALCZYK BERNARD, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 4.08.1923 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany i 

przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 19.04.1942 r. Brak innych informacji 

o tym więźniu. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PALOC MARIA,  
Więźniarka – nieznane miejsce uwięzienia. 

Urodzona 18.08.1907 r., córka Jana, zamieszkała w Czyżowicach k/Gorzyc pow. 

rybnicki. Aresztowana 8.12.1944 r. i uwięziona – brak jest informacji o miejscu 

uwięzienia tej więźniarki. Odzyskała wolność w kwietniu 1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

PAŁKA WŁADYSŁAW,  
Więziony Żorach, KL Buchenwald nr 2912, KL Neuengamme nr 3792, KL Dachau 

nr 27280. 

Urodzony 21.09.1898 r. w Przełaju k/Sędziszowa, syn Piotra i Marianny z d. 

Drwal. Po przyprowadzeniu się z rodzicami do Gotartowic k/Rybnika, wpierw 

pracował jako ogrodnik, a następnie jako górnik w kop. „Jankowice” w 

Boguszowicach k/Rybnika. W 1920 r. ożenił się z Katarzyną z d. Stajer z 

Folwarków. Były powstaniec – brał aktywny udział w trzecim powstaniu. Został 

ranny pod Górą Św. Anny. Po powstaniu powrócił do pracy w kop. 

„Jankowice”. W okresie międzywojennym był bezrobotnym więc zarabiał na 

utrzymanie rodziny dorywczymi pracami. Był współorganizatorem Związku 

Powstańców Śląskich w Kłokocinie. W dniu 4.09.1939 r. został aresztowany w 

wyniku zdrady – policja odnalazła zakopany w jego ogrodzie sztandar 

powstańczy. Wpierw był więziony w piwnicach żorskiego magistratu, a 

następnie przekazany do KL Buchenwald, gdzie został zarejestrowany jako nr 

2912. 10.12.1940 r. był przekazany do KL Neuengamme k/Hamburga i otrzymał 

nr 3792. Z tego obozu 14.09.1941 r. przekazano go do KL Dachau i otrzymał 

kolejny numer obozowy 27280. Z Dachau, 19.02.1942 r. został przewieziony do 

austriackiego zamku Hartheim, gdzie mordowano ludzi przez zagazowanie 

dwutlenkiem węgla, a następnie zwłoki palono w miejscowym krematorium i 

prochy wrzucano do Dunaju. Rodzina otrzymała zawiadomienie, że zmarł na 

„zapalenie płuc” dnia 15.04.1942 r. o godz. 2:34. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999 r., s. 72-75.  

 

PAMPUCH EMANUEL, 
Więzień KL Auschwitz nr 1276, KL Dachau. 

Urodzony 30.12.1887 r. w Pszowie pow. rybnicki, górnik w kop. „Anna” w 

Pszowie. Brał udział w pierwszej wojnie światowej walcząc z przymusu w 

wojsku niemieckim. Po wojnie włączył się do walki politycznej i zbrojnej o 

przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Był członkiem POW Górnego Śląska, 

brał udział w pierwszym powstaniu śląskim. Gdy powstanie poniosło porażkę, 

przeszedł z kolegami na Zaolzie. Przebywał w obozie dla uchodźców w 

Piotrowicach a potem w Oświęcimiu. Po amnestii ogłoszonej w 1919 r. wrócił w 

listopadzie tegoż roku do domu. Ponownie podjął pracę w kop. „Anna”. Brał 

udział w drugim powstaniu. W 1922 r., był członkiem policji plebiscytowej w 

stopniu wachmistrza w Gliwicach, potem w Raciborzu. Z chwilą wybuchu 

trzeciego powstania, został przez Niemców internowany. Powrócił jednak do 
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Pszowa i otrzymał pracę we wspomnianej już kop. „Anna”. Był członkiem 

Związku Powstańców Śląskich, brał udział we wszystkich akcjach, 

organizowanych dla obrony interesów polskich – w tym manifestacjach 

antyniemieckich. Posiadał między innymi odznaczenia: Śląski Krzyż 

Powstańczy, Gwiazdę Śląską. W październiku 1939 r. cała jego rodzina zamiast 

podpisać volkslistę, wpisała: „ ...język i narodowość polska”. W październiku 

1939 r. hitlerowcy wywiesili w Pszowie olbrzymią flagę ze swastyką na cześć 

swojego zwycięstwa nad Polską. Tą flagę w nocy zerwało czterech młodych 

Polaków, a na to miejsce przymocowano dużego orła polskiego. Inicjatorem tej 

akcji był jego syn Witold. Niestety, jeden z uczestników opowiadał o tej akcji 

nieodpowiedniej osobie i informacja ta dotarła do policji. 13.03.1940 r. gestapo 

przybyło więc by aresztować Witolda, ale ten wcześniej ostrzeżony o grożącym 

aresztowaniu ukrył się. Pod koniec rewizji w domu Witolda, zabrano jako 

zakładnika Emanuela – sądząc że syn chcąc ratować ojca sam się zgłosi. Po 

jakimś czasie pobytu w więzieniu w Rybniku został przekazany 27.06.1940 r. do 

KL Auschwitz i oznaczony jako więzień nr 1276. Przebywał w tym obozie do 

1.02.1941 r. a następnie przekazany został do KL Dachau i tam zginął 7.09.1941 

r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syna – Witolda Pampucha), skor. 10. 

 

PAMPUCH WITOLD (WILHELM), pseud. „Krata”, 
Więzień gestapo w Bielsku. 

Urodzony 5.07.1911 r. w Pszowie pow. rybnicki. Z zawodu górnik, pracował w 

kop. „Anna” w Pszowie. Bardzo przeżywał wejście wojsk hitlerowskich do 

Polski 1.09.1939 r. Gdy więc w październiku 1939 r. na część zwycięstwa 

Niemiec hitlerowskich nad Polską, hitlerowcy wywiesili w Pszowie olbrzymią 

flagę ze swastyką, z trzema kolegami postanowił zerwać tę flagę, a w miejsce 

zerwanej flagi przymocowali dużego polskiego orła. Niestety, jeden z 

uczestników opowiedział o tym nieodpowiedniej osobie i dowiedziała się o ty 

policja. Gestapo przyszło 13.03.1940 r. aresztować Witolda, ale on wcześniej 

ukrył się w Lubomii, a następnie w innych miejscowościach – przedostał się aż 

do Suchej Beskidzkiej i tam poprzez kontakt z organizacją konspiracyjną ZWZ, 

rozpoczął życie partyznta (został dowodcą drużyny – posiadał z okresu wojska 

stopień plutonowego). Brał udział w różnych akcjach: odbierał zrzuty z 

alianckich samolotów, wysadzał mosty, rozbrajał posterunki niemieckie. 

Niestety, przez zdradę, 14.01.1944 r. został zatrzymany i więziony na gestapo w 

Bielsku. Po kilkunastu dniach, dzięki brawurowej akcji jaką wykonali 

więźniowie w bielskim więzieniu, on i wielu współwięźniów odzyskało 

wolność. Powrócił do partyzantki i objął dowództwo plutonu wypadowego. W 

jednej z akcji został ciężko ranny, ale dzięki pomocy kolegów z organizacji, 

dostał się do Generalnej Guberni – do Krakowa, gdzie w szpitalu OO 

Bonifratrów został wyleczony. Ze szpitala został zwolniony już po wyzwoleniu i 

20.05.1945 r. wrócił do domu – do Pszowa. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Witolda Pampucha). 

 

PANDER KAROL,  
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Więzień KL Auschwitz nr 34652. 

Urodzony 7.11.1876 r. w Kłodnicy pow. kozielski, syn Cecylii Ponder, 

mieszkaniec Knurowa pow. rybnicki. Po aresztowaniu przekazany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 1.05.1942 r. jako więzień nr 34652. Zginął 

6.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 13854/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:25, określenie 

przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Altersschwäche” (nieżyt/katar jelit przy 

uwiądzie starczym). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 172; APMA-B „Księga zgonów”, t. 10, s. 350, nr id. 12385. 

 

PAPROTNY ANTONI,  
Więzień KL Dachau, KL Auschwitz. 

Urodzony w 1892 r. w Chwałęcicach k/Rybnika, rolnik. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w 

pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany wpierw do KL Dachau, a 

następnie przesłany do KL Auschwitz gdzie zginął 19.09.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 130; W zachowanych dokumentach APMA-B 

nie figuruje. 
 

PAPROTNY TEODOR,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 4.09.1889 w Chwałęcicach k/Rybnika, mieszkaniec Golejowa 

k/Rybnika, rolnik. Członek POW Górnego Śląska, był aktywnym uczestnikiem 

trzech powstań śląskich. W 1939 r. walczył w kampanii wrześniowej, a po 

zakończeniu działań wojennych wrócił do Golejowa. Jesienią 1940 r. został 

aresztowany przez gestapo. Więziony był wpierw w Rybniku, następnie 

wywieziono go do KL Auschwitz, a stamtąd przetransportowano do KL 

Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 17.09.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 131; W zachowanych dokumentach APMA-B 
oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

PAPROTNY TEODOR,  
Więzień w Raciborzu. 

Mieszkaniec wioski Raszczyce w pow. rybnickim. Aresztowany 24.09.1939 r. i 

więziony w Raciborzu. Został zwolniony z więzienia po roku tj. 14.10.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

PARCHAŃSKI WILHELM, 
Wiezień KL Mauthausen-Gusen nr 48431. 

Urodzony 27.01.1916 r. w Zebrzydowicach, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. 

Były uczeń Gimnazjum im. K. Miarki w Żorach – zdał maturę w 1936 r. 

Próbował ze swoimi kolegami Urbankiem i Wyrobkiem przedostać się za 

granicę. Przyłapany w Austrii na próbie przekroczenia granicy, został 

aresztowany 20.05.1940 r. i przekazany do KL Dachau, a stamtąd w marcu 1943 

r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen gdzie otrzymał nr 48431. Mimo 
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ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – 

wyzwolony 5.05.1945 r. przez wojska alianckie. Na skutek obozowych przeżyć 

zmarł 18.12.1956 r.  
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999 r., s. 87, 101. 

 

PARAIS MARIANNA,  
Więźniarka KL Ravensbrück nr 10114, KL Buchenwald nr 10001. 

Urodzona 3.02.1922 r., córka Jana, zamieszkała w Jastrzębiu 

pow. rybnicki. Aresztowana w październiku 1940 r. i 

przetransportowana do KL Ravensbrück, zarejestrowana w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 10114. Następnie, 

przeniesiona do KL Buchenwald i tam zarejestrowana jako 

więźniarka nr 10001. Zmarła 10.08.2000 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 
SUPLEMENTU). 

 

PARMA WILHELM,  
Więzień KL Auschwitz nr 21309. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 5.06.1898 r. w Gorzycach k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, syn 

Piotra i Karoliny z d. Jendrowska, mieszkaniec Gorzyc. Był górnikiem, 

rozpoczął pracę zarobkową w szesnastym roku życia w kop. „Fryderyk” w 

Gorzycach. Po dwóch latach przeniósł się do kop. „Rymer” w Niedobczycach. 

Gdy miał dziewiętnaście lat, zaciągnięty został do wojska niemieckiego i był na 

froncie zachodnim. Zdecydowanie opowiadał się za przywróceniem Górnego 

Śląska do Polski. Był członkiem POW Górnego Śląska, współorganizatorem 

plutonu powstańczego w Gorzycach. Brał udział w pierwszym powstaniu 

śląskim, a po jego upadku ukrywał się w Wierzniowicach. Po jakimś czasie 

powrócił do pracy w kop. „Rymer”. W trzecim powstaniu brał udział jako 

dowódca sekcji (dziesięciu ludzi) w 12-tej kompanii IV Raciborskiego Pułku 

Piechoty. Kompania walczyła pod wsią Olza i pod wsią Brzezie nad Odrą. Za 

udział w powstaniu otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy. Od 1922 r. do czasu 

okupacji hitlerowskiej pracował w kop. „Rymer”. Był aktywnym członkiem 

Związku Powstańców Śląskich w Gorzycach. 22.08.1941 r. został wezwany na 

gestapo w Raciborzu i tam aresztowany oraz przekazany do KL Auschwitz. W 

obozie zarejestrowano go jako więźnia nr 21309. Zginął 7.02.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 860/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 6:10, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzmuskelschwäche” (niewydolność mięśnia sercowego). 
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Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 860, nr id. 2492; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 
żony – Julii Parma, skor. 8.). 

 

PARMA WOJCIECH, 
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 6.12.1896 r. w Moszczenicy k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. 

Ożenił się w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju  i tam zamieszkał. Był na 

pierwszej wojnie światowej w stopniu podoficera i został ciężko ranny. Po 

wojnie stanął do walki o przynależność Górnego Śląska do Polski. Członek 

POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W 

trzecim powstaniu był dowódcą VII kompanii 14 pp. Za zasługi dla Polski 

otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy. Był członkiem Związku Powstańców 

Śląskich. Przed 1.09.1939 r. uchodził na wschód. Powrócił w grudniu 1939 r. i 

zaraz został aresztowany oraz odwieziony na gestapo do Rybnika. Stamtąd 

dostał się do KL Dachau. Na skutek starań żony, został zwolniony z tego obozu 

w sierpniu 1944 r. Po powrocie do domu, ciężko chorował. Zmarł w 1951 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki – Marii Iwańczyszak z d. Parma), skor. 4. 

 

PARYŻ JÓZEF, 
Więzień Stalagu Gehadshagen. 

Urodzony 9.09.1915 r. w Żorach pow. rybnicki, syn Józefa i Gertrudy z d. Miś, 

mieszkaniec Żor. Po ukończeniu 8 klas szkoły powszechnej, podjął naukę 

zawodu stolarza w prywatnym warsztacie, uczęszczając jednocześnie do 

wieczorowej szkoły zawodowej w Żorach. W 1930 r. otrzymał świadectwo 

czeladnicze stolarza. W marcu 1939 r. został powołany do służby wojskowej do 

75 pp. w Chorzowie, z którym to pułkiem brał udział w kampanii wrześniowej w 

walkach na szlaku bojowym: Mikołów–Wyry–Tychy–Oświęcim–Kraków–

Tarnów–Biłgoraj. 17.09.1939 r. dostał się do niewoli niemieckiej w 

miejscowości Pacanów woj. lubelskie. Stamtąd przetransportowano go do obozu 

jenieckiego, komanda Macierzystego Obozu Jeńców Wojennych Nr XI – 

Falingbostel, gdzie przebywał do 20.06.1940 r. Następnie został przekazany jako 

robotnik przymusowy na teren Niemiec, gdzie pracował jako robotnik dołowy 

do chwili wyzwolenia przez wojska amerykańskie. Powrócił do domu 1.05.1945 

r. i podjął pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-

Młynarskiego – Młyn i Kaszarnia w Żorach, gdzie pracował na stanowisku 

stolarza do przejścia na emeryturę. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

PAULCZYK ADOLF,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i więziony w więzieniu w Rybniku gdzie w 

nieznanych okolicznościach zginął. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37. 

 

PAWLAS IGNACY, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 
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Urodzony 31.01.1891 r. w Skrzyszowie k/Wodzisławia Śl., pracował jako 

górnik. Aresztowany 28.04.1941 r. i przekazany do obozu koncentracyjnego. 

Został zwolniony z obozu 28.07.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4; 

W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

PAWLAS JÓZEF,  
Więzień obozu jenieckiego Ostaszkowie. 

Urodzony 4.02.1881 r. w Osinach k/Gorzyc pow. 

wodzisławski. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w 

poszukiwaniu pracy razem z rodzicami przeniósł się do 

Przyszowic pow. gliwicki. Tam pracował w pobliskiej kopalni 

„Guido”. Następnie odbył obowiązkową służbę w wojsku 

pruskim w Gliwicach. W 1910 r. wyjechał do Westfalii. Po 

powrocie do Przyszowic w 1913 r. ponownie pracował w 

kopalni.  

Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej, został zaciągnięty do wojska 

niemieckiego i walczył na froncie w Macedonii. Od 25.09.1919 r. do 31.08.1921 

r. był członkiem POW Górnego Śląska, należał też do miejscowego gniazda 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1920 r. został odkomenderowany do 

mieszanej Policji Plebiscytowej (APO), uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. 

Po podziale Górnego Śląska pracował krótko w kopalni „Delbrück”, która w 

1922 r. pozostała w jego niemieckiej części Górnego Śląska. Przeniósł się więc 

do Żor i tam wstąpił do Policji Województwa Śląskiego. W stopniu starszego 

posterunkowego był zastępcą komendanta miejscowego posterunku. W Okresie 

międzywojennym należał do Związku Peowiaków i Związku Powstańców 

Śląskich. Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 

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

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

tygodniu wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze 

Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 

17 września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani 

w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Tam zginął – nieznana data śmierci - 

figuruje na liście więźniów tego obozu poz. 63.str. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 47; (Z SUPLEMENTU). 

 

PAWLASZCZYK ANTONI,  
Więzień KL Auschwitz nr 111007. 

Urodzony 10.10.1922 w Rybniku, mieszkaniec tej miejscowości. Od początku 

okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w działalność ruchu oporu – był 

żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK oraz harcerskiej organizacji 

konspiracyjnej w Gotartowicach. Aresztowany 12.02.1943 r. i przekazany do 

KL Auschwitz gdzie przetrzymywany był na okres śledztwa w bloku 2a, a po 

śledztwie skazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 26.03.1943 r. jako 

więzień nr 111007. Zwolniony z obozu 6.10.1944 r.  
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 308; APMA-B Ankieta z dn. 8.07.1975 (sygn. Mat./10490, nr inw. 161495); Relacja Józefa Sobika, 

jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

PAWLASZCZYK KAROL,  
Więzień KL Oranienburg, KL Sachsenhausen. 

Mieszkaniec Zwonowic w pow. rybnickim. Aresztowany 24.01.1942 r. i 

przekazany do KL Oranienburg, następnie do KL Sachsenhausen gdzie zginął 

29.04.1942 r. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PAWLIKOWSKI WŁADYSŁAW,  
Zginął w kampanii wrześniowej. 

Stopień wojskowy porucznik. Zmobilizowany, uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Poległ 1.09.1939 r. w walce z hitlerowskim agresorem – w 

obronie miasta Żory. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 
 

PAŹDZIOREK JERZY,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 20424. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 26.07.1921 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki, syn Teofila i 

Marty z d. Hojka, mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Po aresztowaniu i 

kilkudniowym przetrzymywaniu w więzieniu w Rybniku, przekazany do KL 

Auschwitz gdzie 4.09.1941 r. zarejestrowany został jako więzień 20424. Zginął 

7.11.1941 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3887/1941 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:15, a podana przyczyna zgonu to 

„Herzmuskelschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność mięśnia sercowego 

przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 883, nr id. 1025. 

 

PEŁKA PIOTR, 
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany przez gestapo już w czwartym 

dniu okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau gdzie zginął 15.04.1942 

r. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PENKAŁA MAKSYMILIAN, 
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 
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Urodzony w 1896 r. w Paruszowcu k/Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, 

były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz plebiscytowy. W latach 

międzywojennych był naczelnikiem biur Magistratu w Rybniku. Aresztowany w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i więziony – brak informacji 

dotyczącej nazwy więzienia. Przeżył i powrócił do domu. Po wyzwoleniu w 

1945 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Rybniku. Następnie, w latach 50-tych 

był pracownikiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rybniku. 

Zmarł w 1978 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 134. 
 

PERON AUGUSTYN,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 12.08.1897 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany 

w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau 

gdzie zginął 8.07.1940 r. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

PETEREK KAZIMIERZ, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald nr 

374. 

Urodzony 7.08.1882 r. w miejscowości Marynin pow. warszawski, mieszkaniec 

Radlina pow. rybnicki. Był murarzem z zawodu. Przybył na Śląsk w 1904 r. 

Jako obywatel niemiecki, odbyć musiał czynną służbę wojskową w Brzegu 

n/Odrą, a po jej zakończeniu udał się do Westfalii w poszukiwaniu pracy – 

został górnikiem. W 1909 r. ożenił się z Franciszką z d. Weideman z Radlina-

Głożyny. W Westfalii brał czynny udział w życiu polonijnym, był członkiem 

Związku Zawodowego Górników. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej 

przyjechał na Górny Śląsk. W 1919 r. włączył się w agitację o przyłączenie 

Górnego Śląska do Polski, lecz w powstaniach nie brał udziału. Od 1919 r. do 

drugiej wojny światowej pracował w koksowni w Radlinie jako murarz. 

Zaangażował się też w pracę społeczną jako członek zarządu istniejącego 

Związku Ochrony Kresów Zachodnich – przy koksowni. Został aresztowany 

7.09.1939 r. i przebywał w piwnicach Urzędu Gminnego w Radlinie, a następnie 

był przenoszony do więzienia w Rybniku, w Raciborzu, Zgorzelcu i Rawiczu. Z 

Rawicza przekazany został do KL Buchenwald i zarejestrowany jako więzień nr 

374. W obozie tym oraz jego filiach przeżył do wyzwolenia przez wojska 

amerykańskie tj. do 11.04.1945 r. Powrócił do domu 21.06.1945 r. i niemal 

natychmiast podjął pracę w koksowni w Radlinie jako mistrz placowy. Przeszedł 

na emeryturę w 1952 r. Zmarł w 1957 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Alojzego Peterka – syna), skor. 3. 
 

PETTERS GERARD, pseud. „Hardy”, 
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rybnika. W tym mieście uczęszczał do gimnazjum, zdając maturę 

w 1934 r. Do 1939 r. przebywał w Krakowie, lecz po rozpoczęciu okupacji 

hitlerowskiej wrócił do Rybnika i zaangażował się w działalność organizacji 
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konspiracyjnej Polska Tajna Organizacja Powstańcza. Był współredaktorem a 

także kolporterem pisma konspiracyjnego „Zryw”. W wyniku dekonspiracji 

PTOP, próbował wraz z kolegą Leonem Grzesikiem uciec za granicę, ale 

przyłapano ich, aresztowano i obaj dostali się do KL Auschwitz. Petters dostał 

się do obozu pod zmienionym nazwiskiem Wojciech Barcz. Pomagał przetrwać 

współwięźniom, o czym wspominają obozowi koledzy. Przeżył obóz – po 

wyzwoleniu, przez jakiś czas był pracownikiem Zjednoczenia Przemysłu 

Węglowego w Rybniku, a następnie przeniósł się do Warszawy i był naczelnym 

redaktorem miesięcznika Polityka. 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 
1986 r., s. 241; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958 r., s. 23; I. 

Libura, Z dziejów domowych powiatu  – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984 r., s. 359, 377, 381, 382, 383; 
Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970 r., s. 272; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003 r., s. 156.  

 

PIĄTEK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 7.02.1943 r. i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął. Brak 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PIĄTEK TEODOR,  
Zamordowany przez hitlerowców. 

Mieszkaniec Kleszczowa – obecnie dzielnicy Żor. Aresztowany przez gestapo i 

rozstrzelany 30.10.1944 r. w Kleszczowie, jako podejrzany o zaangażowanie w 

ruchu oporu. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 
 

PIECHA FLORIAN,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 3.01.1897 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W latach 

międzywojennych członek Związku Powstańców Śląskich. Aresztowany w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, został przekazany do KL Dachau i 

tam zginął 26.05.1943 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 134. 

 

PIECHA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 7578. 
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Urodzony 29.01.1917 w Ligockiej Kuźni, syn Józefa i Marii z d. Potysz. Po 

aresztowaniu, przekazany do KL Auschwitz gdzie 18.12.1940 r. zarejestrowany 

został jako więzień nr 7578. Zwolniony z obozu 4.05.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 65.  

 

PIECHACZEK IRENA,  
Więźniarka KL Ravensbrück nr 81064. 

Urodzona 30.03.1915 r., córka Bronisława, zamieszkała 

w Rybniku. Aresztowana 26.05.1944 r. i 

przetransportowana do KL Ravensbrück, zarejestrowana 

w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 81064. W 

maju 1945 r. skierowana do Szwecji na 

rekonwalescencję – brak innych informacji. Zmarła 

30.04.2001 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

PIECHOCKA MARIA,  
Więźniarka Polenlagru w Lyskach. 

Mieszkanka Rybnika. Aresztowana wraz z mężem Hieronimem w drugiej 

połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. 

Brak innych informacji o losach tej więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

PIECHOCKI HIERONIM,  
Więzień Polenlagru w Lyskach. 

Urodzony 10.05.1901 r. w Inowrocławiu, mieszkaniec Rybnika, redaktor. 

Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do niemieckiej niewoli 

lecz udało mu się zbiec. Aresztowany jednak wraz z żoną Marią w 1942 r. po 

powrocie do Rybnika i przekazany do obozu przejściowego Polenlager nr 56 w 

Lyskach, a stamtąd do innych obozów. Po wyzwoleniu w 1945 r. przez wiele lat 

prowadził księgarnię „Czytelnik” w Rybniku. Ostatnie lata przed emeryturą 

pracował w dyrekcji Przedsiębiorstwa Budowlano-Inżynieryjnego PW w 

Rybniku. Zmarł 14.09.1980 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 135; Zbiory J. Delowicza.  

 

PIECHOCZEK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 25.04.1902 r. w Szerokiej gmina Jastrzębie Zdrój, pow. rybnicki i 

zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany i przetransportowany do KL 

Auschwitz., gdzie zginął 6-9.09.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 662; (Z SUPLEMENTU). 

 

PIECHOCZEK LUDWIK, 
Więzień KL Auschwitz. 
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Urodzony 13.04.1889 r. w Jastrzębiu pow. rybnicki i 

zamieszkały w tej miejscowości. Wpierw był górnikiem, a 

następnie po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia został 

handlowcem. Brał udział w pierwszej wojnie światowej. Były 

powstaniec – przed pierwszym powstaniem śląskim dowódca 

II Baonu POW Górnego Śląska na powiat rybnicko-

wodzisławski. Powiat rybnicki posiadał wówczas dwa pułki 

POW – pułk rybnicki z Żorami pod dowództwem Józefa 

Michalskiego i pułk wodzisławski pod dowództwem Mikołaja 

Witczaka.  

Brał także udział w drugim powstaniu, natomiast przed trzecim nastąpiła 

reorganizacja tych pułków – powstał 14 pp. wodzisławski pod dowództwem 

Józefa Michalskiego, 5 pp. rybnicki pod dowództwem kapitana Weżyka i 13 pp. 

żorski pod dowództwem porucznika Haberko. Ludwik posiadał stopień 

podporucznika wojsk powstańczych. Na okres plebiscytu, był zastępcą 

komisarza plebiscytowego na powiat rybnicko-wodzisławski. Po trzecim 

powstaniu był przewodniczącym komisji d/s. likwidacyjnych trzeciego 

powstania na okręg rybnicki. Gdy w 1924 r. powstał Powiatowy Związek 

Powstańców Śląskich, został prezesem Zarządu Powiatowego i pełnił tę funkcję 

do wybuchu drugiej wojny światowej. W 1934 r, wydał w Rybniku broszurkę pt. 

„Powiat rybnicki w czasie powstań śląskich”. W latach międzywojennych poseł 

do Sejmu Ślaskiego II i III kadencji. Przed wybuchem drugiej wojny światowej, 

współpracował z wojskiem polskim i strażą graniczną nad zorganizowaniem 

Obrony Narodowej w powiecie rybnickim i wodzisławskim, kierował w 

powiecie manifestacją antyhitlerowską. Gdy wybuch wojny stał się faktem, 

uchodził na wschód, lecz późną jesienią 1939 r. wrócił w rodzinne strony i 

zatrzymał się u siostry w Jastrzębiu. Został tam aresztowany 22.10.1940 r. i 

przewieziony do więzienia w Rybnika, a po dwoch miesiącach (8.12.1940 r.) do 

KL Auschwitz, gdzie zginął 8.01.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37. Libura str. 
254; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 135; .Zbiory J. Delowicza (kserokopia 

z relacją Jadwigi Piechoczek i Maksymiliana Iksala byłego dowódcy pierwszego powstania śląskiego), skor. 5; 

W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PIECHULA JAN,  
Więzień Polenlagru w Lyskach, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 8.05.1888 r., mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 

11.04.1940 r. i umieszczony wpierw w obozie przejściowym Polenlager Nr 56 w 

Lyskach, a następnie przekazany do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 

17.09.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

PIECHULA JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 
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Mieszkaniec Nowej Wsi k/Lysek pow. rybnicki, syn Karola. Aresztowany w 

łapance i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął. Brak jest innych informacji 

o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PIECHULA KAROL,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Nowej Wsi k/Lysek pow. Rybnik. Aresztowany 1.12.1939 r. i 

więziony w Rybniku gdzie po brutalnym śledztwie zginął 4.02.1940 r. Brak 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PIECZKA JAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Mauthausen. 

Urodzony 4.02.1899 r. w Makoszowach k/Zabrza. Był członkiem POW Górnego 

Śląska, powstaniec – brał udział w trzecim powstaniu śląskim, zaś między 

drugim, a trzecim powstaniem pełnił funkcję policjanta plebiscytowego ze 

strony polskiej w Strzelcach Opolskich i w Opolu. Podczas trzeciego powstania 

był w sztabie batalionu Karola Brandysa. Jego zadaniem było dostarczanie 

batalionowi broni. Po powstaniach i ustaleniu granicy na Górnym Śląsku, służył 

w policji w Niedobczycach potem w Cieszynie, a od 1928 r. do drugiej wojny 

światowej w Radlinie. Gdy hitlerowcy wkraczali do tej miejscowości, przebywał 

w komendzie policji więc został aresztowany i uwięziony w piwnicy Urzędu 

Gminnego w Radlinie, a 4.09.1939 r. wraz z trzema innymi policjantami 

rownież więzionymi, przewieziony został do więzienia w Rybniku. Stamtąd 

przekazano go do Raciborza, następnie do Zgorzelca, do Rawicza i do KL 

Buchenwald. Po trzech miesiącach został przeniesiony do KL Mauthausen i tam 

pracował w kamieniołomach. Po dziesięciu miesiącach pobytu w tym obozie, 

został zwolniony 22.06.1940 r. Powróciwszy do domu, podjął prace w kop. 

„Emma” w Radlinie i pracował tam do zakończenia się okupacji. Otrzymał 

odznaczenia: Krzyż Powstańczy, Krzyż Zasługi, Gwiazdę Śląską, Medal 

Niepodległości, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Jana Pieczki), skor. 3; W ocalałej kartotece wieźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

PIECZKA JÓZEF, 
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszym dniu okupacji 

hitlerowskiej i po brutalnych przesłuchaniach na gestapo w Rybniku, przekazany 

został do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków obozowych, przeżył i 

odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

PIELORZ ANTONI,  
Więzień KL Dachau. 
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Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki, funkcjonariusz gminny. Aresztowany 

12.04.1940 r. i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

PIERCHAŁA BENEDYKT, 
Więzień KL Stutthof. 

Urodzony 28.05.1924 r. w Rybniku-Ligocie. Harcerz III Drużyny Harcerzy im. 

Stefana Żółkiewskiego w Ligocie. W okresie okupacji hitlerowskiej zatrudniony 

jako robotnik w Hucie „Silesia” w Rybniku. Zaciągnięty przymusowo do armii 

niemieckiej zdezerterował. Został wiec aresztowany i skazany przez sąd 

wojskowy na sześć lat więzienia i przekazany do KL Stutthof gdzie przebywał 

do końca okupacji. Po wyzwoleniu w 1945 r. do przejscia na emeryturę w 1979 

r. pracował w Hucie „Silesia”. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 136. 

 

PIETREK PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz nr 123248, KL Flossenbürg. 

Urodzony 18.01.1898 r. w Sławęcicach k/Ujazdu, mieszkaniec Rybnika. Po 

aresztowaniu przekazany w transporcie z Katowic do KL Auschwitz i 

zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 1.06.1943 r. jako więzień nr 123248. 

Następnie, 14.09.1944 r. przeniesiono go do KL Flossenbürg. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w tych obozach, przeżył i odzyskał wolność.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 345. 

 

PIETRUSZYŃSKI KAZIMIERZ,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 25.12.1900 r. Był nauczycielem w Czerwionce pow. rybnicki. 

Aresztowany 1.10.1940 r. we Wrocławiu i przekazany do KL Mauthausen. 

Zginął w tym obozie 20.09.1941 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 92; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie 

figuruje.  

 

PIETRZAK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 97043, więzienia w Kluczborku. 

Urodzony 22.10.1905 r. w Wilczy pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

dnia 29.01.1943 r. jako więzień nr 97043. Następnie przeniesiony został 

14.05.1943 r. do więzienia w Kluczborku. Brak jest innych informacji o tym 

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

1998 r., s. 273. 

 

PIŃDUR RUDOLF,  
Więzień KL Auschwitz nr 25017, E-893. 
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Urodzony 13.01.1923 r. w Gierałtowicach k/Knurowa pow. rybnicki. Po 

aresztowaniu przekazany wraz z pięcioma innymi aresztantami do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 26.12.1941 r. w obozowej ewidencji jako więzień 

(wychowawczy) nr 25017, następnie zmieniono mu numer na E-893. Zwolniony 

z obozu 18.02.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 765. 
 

PINIOR LEOPOLD, 
Więzień w Wodzisławiu, gestapo w Rybniku, praca przymusowa w Hailendorf. 

Urodzony 12.02.1896 r. w Bottrop – Westfalia. Wraz z rodzicami przyjechał z 

Westfalii do Pszowa w pow. rybnickim jeszcze przed pierwszą wojną światową. 

Po wojnie, gdy rozstrzygały się losy Górnego Śląska, opowiedział się za Polską. 

Były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W sierpniu 1919 r. musiał 

uciekać i do 1.10.1919 r. przebywał w Pietrowicach k.Gołkowic. Po trzecim 

powstaniu i ustaleniu granicy na Górnym Śląsku w 1922 r. wstąpił do policji 

woj. śląskiego. Służąc w niej do wybuchu drugiej wojny światowej. Dnia 

17.09.1939 r. został aresztowany i przez trzy dni przebywał w więzieniu 

wodzisławskim, a następnie przekazany był do więzienia w Rybniku. Zarzucono 

mu zamordowanie w okresie trzeciego powstania niemieckiego restauratora w 

Kokoszycach. Gdy się okazało, że zabójcą restauratora był złodziej który zginął 

w lutym 1940 r. w obozie koncentracyjnym, Leopold został z więzienia 

zwolniony w sierpniu 1940 r., ale otrzymał z Arbeitsamtu nakaz wyjazdu do 

pracy przymusowej w Hallendorf k/Braunschweig. Po przeszło półrocznym 

pobycie w tym miejscu ponownie został aresztowany 2.02.1941 r. i osadzony w 

obozie pracy przymusowej w Hallendorf obóz nr 21 – oskarżono go ponownie o 

zabójstwo restauratora. Zanim się sprawa wyjaśniła z ponownym i niesłusznym 

oskarżeniem, minęło dziesięć miesięcy. Zwolniony został z obozu 15.12.01941 

r. Z firmą Hallendorf (do której powrócił) pojechał na roboty do Krakowa, a 

później do Bochni. W Bochni zaangażował się do pracy konspiracyjnej w AK. 

W styczniu 1945 r. gdy armia radziecka zbliżała się do Krakowa, firma w której 

był zatrudniony zwolniła wszystkich pracowników i zezwoliła na powrót do 

domów, ale na wszelki wypadek ukrywał się aż do wyzwolenia Pszowa. Po 

wyzwoleniu pracował w Milicji Obywatelskiej. Od 1946 r. do emerytury 

pracował w kop. „Anna” w Pszowie jako strażnik w Straży Przemysłowej. Na 

emeryturę przeszedł w 1958 r. Odznaczony został za zasługi dla Polski: Śląskim 

Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia i innymi 

odznaczeniami. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia ze wspomnieniami Leopolda Piniora), skor. 10. 
 

PIÓRKO JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 129722. 

Urodzony 14.04.1913 r. w Rydułtowach pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przekazany w transporcie zbiorowym z Katowic do KL Auschwitz i 

zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 12.07.1943 r. jako więzień nr 

129722. Zwolniony 2.07.1944 r.  
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 362; APMA-B Karta personalna (zespół: Häftlings-Personal-Karte, tom 6, s. 570-571, sygn. D-AuI-

3a/1020-1364, nr inw.174145). 

 

PIÓRKO KAZIMIERZ,  
Więzień KL Auschwitz nr 10326. 

 

 
 

 

 

 

 

Urodzony 6.02.1923 r. w Rybniku, syn Mikołaja i Zofii z d. Kajda, zamieszkały 

w okresie okupacji w Katowicach. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz, zarejestrowany 29.10.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

10326. Zginął w tym obozie 29.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

38246/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:10, 

określenie przyczyny zgonu to „Gesichtsrose” (róża). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 84; APMA-B „Księga zgonów”, t. 26, s. 738, nr id. 36337. 
 

PIWEK CZESŁAWA,  
Więźniarka KL Sachsenhausen nr 1228. 

Urodzony 26.06.1926 r., córka Czesława, zamieszkała w Wodzisławiu Śl. pow. 

rybnicki. Aresztowana 3.02.1944 r. i przetransportowana do KL Sachsenhausen, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 1228. Odzyskała 

wolność 3.05.1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

PLASZCZYK KAROL,  
Więzień KL Auschwitz nr 11108. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 12.12.1876 r. w miejscowości Wilcza pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

dnia 27.03.1941 r. jako więzień nr 11108. Zginął w tym obozie 27.11.1941 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 89; APMA-B Lista więźniów z dn. 27.03.1941 r. (Zuganglisten, tom 1, s. 93, sygn. D-AuI-2/1, nr 

inw. 4129). 
 

PLESZKA JÓZEF, 
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Więzień KL Auschwitz nr 114746. 

Urodzony 17.03.1904 r. w Raciborzu, syn Franciszka i Klary z d. Olszówka, 

zamieszkały w Rybniku-Ligocie. Aresztowany za działalność w ruchu oporu 

ZWZ/AK. Przewieziony 13.02.1943 r. transportem zbiorowym do KL 

Auschwitz i przetrzymywany na okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie, 

przekazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 12.04.1943 r. jako więzień nr 

114746. 3.05.1943 r. – notowany jako przebywający w bloku 20 (izolowany 

jako chory na tyfus plamisty), 19.05.1943 r. przebywał w bloku szpitalnym nr 21 

(chirurgia). Zginął 22.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

20688/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:00, 

określenie przyczyny zgonu to „Parotitis bei Fleckfieber” (wyczerpanie 

organizmu przy tyfusie). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 1144; APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 1210, nr id. 55650; Zbiory J. Delowicza.  

 

PLEWNIA BOLESŁAW, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau. 

Urodzony 3.10.1920 r. w Wodzisławiu, syn Emila, mieszkaniec Jedłownika 

k/Wodzisławia Śl. W czerwcu 1939 r. ukończył czteroletnią Szkołę Handlową w 

Rybniku. Na początku października chciał wyjechać na Węgry, został jednak 

zawrócony przez straż graniczną. Aresztowano go 4.01.1940 r. za przynależność 

do organizacji konspiracyjnej. Był katowany w rybnickim gestapo, lecz mimo że 

znał nazwiska kolegów z organizacji, nikogo nie wydał. Z gestapo przewieziono 

go do więzienia w Rybniku. Stamtąd został przekazany 14.04.1940 r. do KL 

Dachau. Po roku pobytu w obozie, skierowany był do podobozu Dachau w 

Eirksau gdzie wykonywał roboty drogowe, a następnie pracował w warsztacie 

stolarskim. Dzięku życzliwości SS-mana pochodzącego z Jejkowic, wiodło mu 

się w podobozie nieco lepiej niż współwięźniom, mógł być nawet odwiedzany 

przez matkę, siostrę i narzeczoną. Przebywał w podobozie do wyzwolenia przez 

wojska francuskie, do domu przybył 13.10.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Emila Plewni i jego żony Zofii), skor. 6. 
 

PLUTA EMANUEL, 
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen. 

Urodzony 13.10.1915 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl. Uczęszczał do 

gimnazjum w Rybniku i ukończył je w 1937 r. Następnie studiował na 

Uniwersytecie krakowskim na Wydziale Handlu. 1.09.1939 r. uchodzi na 

wschód docierając do Krakowa. Końcem września tegoż roku wrócił do domu w 

Kokoszycach. 14.04.1943 r. został aresztowany i przekazany do KL Dachau, 

26.05.1943 r. przeniesiono go do KL Mauthausen. Przeżył obóz, mimo że 

chorował na tyfus, gruźlicę, reumatyzm. Został wyzwolony przez wojska 

amerykańskie 5.05.1945 r. Do domu przybył 4.06.1945 r. Rozpoczął pracę w 

handlu na terenie Raciborza – i pracę tę wykonywał do przejścia na emeryturę. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Jana Pluty), skor. 8. 

 

PLUTA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 112725, KL Mauthausen-Gusen nr 48620. 
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Urodzony 19.11.1910 r. w Bottrop w Westfalii. Jego rodzina 

wróciła z końcem pierwszej wojny światowej na ziemię 

rybnicką. Był wyróżniającym się uczniem rybnickiego 

gimnazjum, maturzystą z 1930 r. W latach 1932-1937 

studiował filozofię na Uniwersytecie Poznańskim – z roczną 

przerwą (1933-1934) na służbę wojskową w podchorążówce 

piechoty w Zambrowie. Następnie został urzędnikiem 

Starostwa w Tarnowskich Górach.  

Na początku drugiej wojny światowej był ewakuowany wraz z całym 

starostwem do Lwowa, skąd wrócił do domu w grudniu 1939 r. 

Zagrożony aresztowaniem schronił się w Krakowie podejmując pracę na 

kolei. Działał także w studenckiej organizacji ruchu oporu i w 

konspiracyjnej organizacji ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo w 1943 

r., został wywieziony do KL Auschwitz gdzie zarejestrowano go jako 

więźnia nr 112725. Po krótkim okresie pobytu w KL Auschwitz bo już 

14.04.1943 r. przetransportowany był do KL Mauthausen-Gusen gdzie 

otrzymał nr obozowy 48620. W Gusen zachorował na płuca i został 

umieszczony w szpitalu obozowym. Na trzy dni przed wkroczeniem 

wojsk alianckich 22.04.1945 r. wraz z pozostałymi chorymi obozowego 

szpitala został uśmiercony przez zagazowanie.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 138; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 40; Ks. Konrad Szweda, Ponieśli swój 
krzyż, Poznań 1989 r., s. 100; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu  – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 

1984 r., s. 381; Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Jadwigi Piontek z d. Pluta), skor. 2.  

 

PLUTA JÓZEF, 
Wiewień w Niemczech. 

Urodzony 3.05.1924 r. w Rybniku. Po ukończeniu szkoły powszechnej na 

Smolnej w Rybniku, podjął pracę w Fabryce Sygnałów Kolejowych w 

Gotartowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej, zmuszony był wstąpić do 

wojska niemieckiego w 1943 r. i służył w lotnictwie w Niemczech zachodnich 

jako mechanik. Tam zaangażował się we współpracę z niemieckim ruchem 

opory i partyzantką antyhitlerowską – dostarczał im broń. W wyniku zdrady 

aresztowany, a po krótkim pobycie w wiezieniu wyrokiem sądu w Dreźnie 

skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany w październiku 1944 r. w Hale 

an der Sale – został rozstrzelany. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000 r., s. 139. 

 

PLUTA LEON, 
Więzień więzienia w Sosnowcu. 

Urodzony 20.06.1917 r. w Bottrop Westfalia, brat Franciszka, mieszkaniec 

Biertułtów k/Radlina pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1931 

r. rozpoczął pracę w handlu, dokształcając się w szkole zawodowej. Bardzo 

aktywny harcerz. Do okresu okupacji hitlerowskiej pracował w handlu w 

Biertułtowach. W 1940 r. został przez okupacyjny Arbetzamt skierowany do 
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pracy przymusowej w miejscowości Blachownia – do robót ziemnych. W 1943 

r. samowolnie opuścił firmę w której dotychczas pracował i zaangażował się w 

przynależność do partyzantki na terenach woj. dąbrowskiego i woj. 

krakowskiego. Niestety, wraz z kolegą podczas jednej z akcji zostali rozpoznani 

przez szupoka, którego rozbroili. Został aresztowany, przekazany do więzienia 

w Sosnowcu i tam bardzo torturowany. 5.05.1944 r. powieszony w publicznej 

egzekucji – wraz z czterema innymi kolegami. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Jadwigi Piontek z d. Pluta), skor. 2. 

 

PLUTA ROBERT,  
Więzień w KL Mauthausen. 

Urodzony 25.05.1895 r., mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki, kolejarz. 

Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania 

śląskiego, działacz społeczny z terenu Czerwionki. W przededniu wybuchu 

drugiej wojny światowej uczestniczył w walkach z Freikorpusem w okolicach 

Krywałdu – Wilczy. W okresie okupacji hitlerowskiej był członkiem organizacji 

konspiracyjnej POP. Aresztowany 21.05.1940 r. i przekazany do KL 

Mauthausen. Zginął w tym obozie 18.03.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PLUTOŃSKI DOMINIK, 
Więzień w KL Dachau. 

Urodzony 2.08.1911 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, z zawodu 

krawiec. Jego brat Franciszek który był w sztabie organizacji konspiracyjnej 

Polska Tajna Organizacja Narodowa w Katowicach, wciągnął do niej także 

Dominika. Założono więc PTON w Mszanie i członkowie tej organizacji 

składali deklarację przynależności do niej (na druku z pieczątką i orłem białym). 

Gdy więc u Dominika gestapo przeprowadziło rewizję w poszukiwaniu 

materiałów ubraniowych, natknęło się zupełnie przypadkowo na druk takiej 

deklaracji. Został aresztowany 25.04.1941 r. i przez Sąd Specjalny skazany na 

„... izolację od społeczeństwa”. Po kilku dniach pobytu w więzieniu, przekazany 

został do KL Dachau. Przeżył i doczekał się wyzwolenia przez wojsko 

amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 

 

PLUTOWSKI DOMINIK,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 2.08.1911 r., syn Feliksa, zamieszkały w Rydułtowach pow. rybnicki. 

Aresztowany w kwietniu 1941 r. i przetransportowany do KL Dachau. Odzyskał 

wolność 29.04.1945 r – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU).. 
 

PLUTOWSKI FRANCISZEK, 
Więzień więzienia w Katowicach. 

Urodzony w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Tuż przed wojną 

przeniósł się z rodziną do Katowic i tam w okresie okupacji hitlerowskiej 
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zaangażował w działalność dla organizacji konspiracyjnej Polska Tajna 

Organizacja Narodowa, należał do sztabu tej organizacji. Poprzez niefortunny 

przypadek, za przynależność do organizacji został aresztowany i posądzony o 

zdradę stanu, a następnie wyrokiem Specjalnego Sądu skazany na karę śmierci. 

Wyrok wykonano w więzieniu w Katowicach – przez ścięcie na gilotynie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 

 

PLUTOWSKI GERTRUDA, 
Więźniarka – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzona 27.07.1914 r. w Delwig – Westfalia. Aresztowana została razem z 

mężem Dominikiem 25.04.1941 r. za to, że nie złożył donosu do policji o 

istnieniu organizacji konspiracyjnej PTON w Mszanie. Skazana została na 

przebywanie w więzieniu przez dwa lata. Zwolniona z więzienia 10.06.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 

 

PŁACZEK FELIKS, 
Więzień więzienia w Rybniku, w KL Dachau nr 2997. 

Urodzony 17.02.1901 r. w Gladbeck – Westfalia. Przyjechał w 1903 r. wraz z 

rodzicami do Marklowic k/Radlina pow. rybnicki, z zawodu krawiec. Były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. W powstaniu został ranny w 

prawą rękę, więc nie mógł wykonywać swojego zawodu. Otrzymał pracę w kop. 

„Ignacy” w Niewiadomiu – obsługując maszynę wyciągową. 3.09.1939 r. 

uchodził na wschód, ale w Lublinie został zatrzymany przez wojsko niemieckie i 

musiał wracać na Śląsk. Przybył do domu w październiku 1939 r. Gdy 

zameldował się w gminie, otrzymał nakaz meldowania się codziennie na policji 

niemieckiej w Świerklanach Dolnych. Podczas kolejnego zameldowania 

13.11.1939 r. został aresztowany i przewieziony do więzienia w Rybniku. W 

kwietniu 1940 r. został wywieziony do KL Dachau gdzie był zarejestrowany 

jako więzień nr 2997. Gdy w 1942 r. Niemcy dokonywali selekcji inwalidów i 

chorych by wywozić ich do zagazowania, świadomy swojego inwalidztwa 

załamał się psychicznie. Jego przewidywania były uzasadnione – 23.02.1942 r. 

został wywieziony do zagazowania. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki Marii Wojaczek z d. Płaczek), skor. 4. 
 

PŁACZEK WIKTOR, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 23.07.1907 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, rolnik. 

Aresztowany 24.04.1941 r. i przekazany do obozu koncentracyjnego. Nieznana 

jest nazwa tego obozu, zwolniony 2.09.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4; 
W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

PŁONKA PAWEŁ,  
Więzień więzienia w Mysłowicach, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg. 

Urodzony 13.01.1905 r., zamieszkały w Rybniku. Niemal od pierwszych dni 

okupacji, zaangażował się w ruchu oporu – należał do ZWZ „Grupa Strumień”. 

Za działalność polityczną i konspiracyjną aresztowany 28.08.1944 r. w 
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Zbytkowie i przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie 

przetransportowany do KL Gross-Rosen, a następnie do KL Flossenbürg. 

Odzyskał wolność 23.04.1945 r. – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 

 

PŁONKA WOJCIECH,  
Więzień gestapo w Rybniku, w Żorach, w KL Sachsenhausen, w KL Auschwitz. 

Urodzony 16.04.1899 r. w woj. poznańskim, mieszkaniec Rybnika, pracownik 

PKP w Rybniku. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej kilkakrotnie aresztowany i zwalniany – więziony w 

Rybniku i Żorach. Ponownie aresztowany 21.05.1940 r. i przekazany do KL 

Sachsenhausen, a stamtąd przesłany do KL Auschwitz gdzie zginął 22.02.1942 

r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 140; W zachowanych dokumentach APMA-B nie 
figuruje. 

 

POCHOPIEŃ WŁADYSŁAW, 
Więzień w Mysłowicach.  

Urodzony 28.02.1894 r. w Stryszawie pow. żywiecki, mieszkaniec Knurowa 

pow. rybnicki. Aresztowany w 1942 r. i przekazany do więzienia śledczego. 

Zginął w więzieniu śledczym w Mysłowicach dnia 24.11.1942 r., wg. 

orzeczenia lekarskiego zmarł na „osłabienie serca”. 
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945, 
Katowice 1983 r., s. 149. 

 

PODKOWA JÓZEF,  
Wiezień posterunku w Lyskach. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i zamordowany na posterunku żandarmerii w Lyskach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PODLEŚNY AUGUSTYN,  
Wiezień wiezienia w Bytomiu. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i więziony w Bytomiu. Brak bliższych informacji o tym 

więźniu. Wiadomo jedynie że przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PODLEŚNY CZESŁAW,  
Więzień w KL Auschwitz. 

Urodzony 16.07.1901 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Wiktora i Albiny 

Fröhlich, mieszkaniec Gotartowic. Członek POW Górnego Ślaska, powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz gdzie zginął 25.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

25202/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, 

określenie przyczyny zgonu to „Herz - und Kreislaufschwäche” (niewydolność 

serca i układu krążenia).  
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 656; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. Musiolik, 

Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 140; APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 1200, nr id. 

23591. 
 

PODLEŚNY IGNACY, 
Więzień w KL Mauthausen.  

Urodzony 14.01.1898 r., mieszkaniec Chwałęcic k/Rybnika, górnik. Członek 

POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany 

1.09.1939 r. gdy hitlerowskie wojska wkroczyły do Chwałęcic. Przekazany 

został do KL Mauthausen i tam zginął 25.06.1941 r. Brak jest innych informacji 

o tym więźniu.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37. 

 

PODLEŚNY JAN,  
Więzień w KL Auschwitz nr 108555, w KL Mauthausen nr 118188. 

Urodzony 24.11.1885 r. w Ligockiej Kuźni – dzielnica Rybnika. Członek POW 

Górnego Śląska. Uczestnik trzech powstań śląskich w batalionie Nikodema 

Sobika. Dowódca grupy szturmowej działającej w Rybniku, Dziergowicach aż 

po Stare Koźle. W latach międzywojennych członek Związku Powstańców 

Śląskich. Niemcy po wkroczeniu 1.09.1939 r. do Rybnika rozsyłali za nim listy 

gończe. Ukrywał się przez dwa lata. W 1943 r. został aresztowany i osadzony 

16.03.1943 w KL Auschwitz gdzie został zarejestrowany jako więzień nr 

108555. Następnie, przetransportowany do KL Mauthausen i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 118188. Doczekał się wyzwolenia 5.05.1945 r. i 

wrócił do Rybnika. Działacz ZBoWiD, długoletni członek Koła ZBoWiD w 

Ligocie. Zmarł w 1983 r. w wieku 98 lat. Spoczywa na cmentarzu w Ligockiej 

Kuźni.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 140; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 296; L. Musiolik, Od 
Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK 

w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002, s. 58, 150, 152, 216; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i 
wykazy członków ZWZ. 

 

PODLEŚNY KONRAD,  
Więzień więzienia w Rybniku, Raciborzu. 

Urodzony 11.03.1909 r., syn Wincentego, zamieszkały w 

Rybniku. Aresztowany w listopadzie 1939 r. i więziony w 

więzieniu w Rybniku, Raciborzu, Torgau i tam wyzwolony 

9.05.1945 r. Zmarł 2.11.2000 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 

 

 

PODLEŚNY PAWEŁ,  
Więzień w KL Auschwitz nr 47714. 
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Urodzony 17.05.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Czesława i Berty z d. 

Szymura, mieszkaniec Gotartowic. Harcerz XIII Drużyny Harcerzy im. Witolda 

Regera w Gotartowicach. Członek Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej od 

pierwszych dni okupacji hitlerowskiej. Kolporter prasy podziemnej („Zew 

Wolności”). Aresztowany 13.06.1942 r. i przekazany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został 17.07.1942 r. jako więzień nr 47714. Zginął 21.08.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 23694/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:55, określenie przyczyny zgonu to „akuter 

Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 140; Rybnik. Zarys dziejów 
miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów 

okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda 
o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w 

KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 199, 402; APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 1150, nr id. 22090. 

 

POJDA ADOLF ks.,  
Więzień w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 12.06.1881 r. w Ligockiej Kuźni – dzielnica Rybnika. Studiował 

teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Świącenia kapłańskie otrzymał 

22.06.1907 r. W czasie studiów należał do polskich – patriotycznych 

organizacji. Aresztowany 10.04.1940 r. został przekazany do KL Dachau, a 

stamtąd do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 25.05.1942 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 139; Zbiory J. Delowicza.  
 

POLNIK IGNACY, 
Więzień więzienia w Zabrzu, obostrzonego obozu pracy. 

Urodzony 29.07.1894 r. w Krostoszowicach k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec 

Wilchw k.Wodzisławia Śl., rolnik. Brał udział w trzech powstaniach śląskich. 

Znał się z Dominikiem Plutowskim z Mszanej, który namówił go by wstąpił do 

organizacji konspiracyjnej. Wiosną 1942 r. aresztowany i do rozprawy 

przetrzymywany w więzieniu w Zabrzu. Po wyroku Sądu Specjalnego od 

13.05.1942 r. do 31.10.1943 r. przebywał w więzieniu. Powróciwszy z więzienia 

do domu nie podjął pracy przymusowej jaką mu wyznaczył Arbeitsamt, został 

więc ponownie aresztowany – tym razem z żoną Marią. Dostał się do 

obostrzonego obozu pracy. Przeżył w tym obozie do wyzwolenia. Zmarł w 1970 

r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Antoniego Trzebowskiego), skor 7. 

 

POLNIK MARIA, 
Więźniarka w KL Auschwitz, w KL Ravensbrück. 

Urodzona 8.12.1896 r. w Komorowicach k/Bielska, żona Ignacego, mieszkanka 

Wilchw k/Wodzisławia Śl. Za ukrywanie męża – gdy nie chciał podjąć pracy 

wyznaczonej przez Arbeitsamt, więziona w KL Auschwitz. W wyniku 

ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. dostała się do Ravensbrück. Wyzwolona 

została przez wojska amerykańskie w pobliżu KL Bergen-Belsen. Z obozu 

wróciła z prawie 90% utratą wzroku. Zmarła 1967 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Antoniego Trzebowskiego), skor 7; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 
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POLOCZEK FRANCISZEK,  
Więzień w KL Dachau. 

Urodzony w 1887 r., mieszkaniec i nauczyciel w Grabowni pow. rybnicki. 

Aresztowany w 1942 r., i przekazany do KL Dachau gdzie zginął 18.12.1942 r. 

Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 94; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 

139. 

 

POLOCZEK WIKTOR,  
Więzień w KL Oranienburg, w KL Dachau. 

Urodzony 31.10.1889 r. w Gołkowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Grabowni k.Rybnika. Przed 1920 r. dotarł w poszukiwaniu pracy – 

do Westfalii gdzie pracował w kopalni jako górnik. W 1920 r. wrócił na Śląsk i 

zaangażował się w działalność Powstańczej Organizacji Wojskowej. 

Uczestniczył w trzech powstaniach śląskich, był aktywnym działaczem 

plebiscytowym. Od 1923 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel, a następnie do 

wybuchu wojny w 1939 r. pracował jako kierownik szkoły w Grabowni pow. 

rybnicki. W tym też czasie ukończył wyższe studia pedagogiczne w Krakowie. 

Bardzo aktywny w życiu polityczno-społecznym, był członkiem Związku 

Powstańców Śląskich, założył i prowadził Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Męskiej w Grabowni, założył zespół sportowy. Już 29.11.1939 r. został 

aresztowany i wywieziony do KL Oranienburg, a następnie do KL Dachau gdzie 

zginął 20.12.1942 r. Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym.  
Bibliografia: L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 32; L. Musiolik, Od Związku Powstańców 

Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36, S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w 

latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 94; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 
biograficzny, Rybnik 2000, s. 141. 

 

POLOK JAN,  
Więzień gesapo w Rybniku, w Raciborzu, w Zgorzelcu, w Rawiczu, w KL 

Buchenwald, w KL Mauthausen. 

Urodzony w 1901 r. w Bełku w pow. rybnickim, mieszkaniec Radlina pow. 

rybnicki. Był członkiem POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik trzech 

powstań śląskich. Po plebiscycie, był długoletnim komendantem policji w 

Radlinie. Posiadał stopień sierżanta. Już w pierwszym dniu okupacji 

hitlerowskiej został rozbrojony i wraz z policjantami Laryszem i Cieślikiem 

aresztowany. Jeden dzień byli przetrzymywani w więzieniu miejscowego 

Urzędu Gminnego w Radlinie, a następnego dnia przekazani do więzienia w 

Rybniku. Z Rybnika został przekazany do więzienia w Raciborzu a stamtąd do 

obozu polskich jeńców wojennych w Zgorzelcu. Kolejny raz został przeniesiony 

do więzienia w Rawiczu, do KL Buchenwald i ostatecznie do KL Mauthausen, 

gdzie wycieńczony zachorował na biegunkę i zmarł 1.05.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Jana Pieczki więźnia KL Buchenwald i KL Mauthausen), skor. 2; 

W ocalałej kartotece wieźniów byłego  KL Mauthausen nie figuruje. 

 

POŁAP RUFIN,  
Więzień w KL Auschwitz nr 28875. 
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Urodzony 10.05.1924 r. w Ornontowicach pow. rybnicki, syn Jana i Albiny z d. 

Adamczyk, mieszkaniec Ornontowic. Aresztowany i przekazany 10.04.1942 r. 

do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 28875. Zginął w tym obozie 

20.05.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8749/1942 potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 23:20, określenie przyczyny zgonu to 

Darmkatarrh bei Körperschwäche (katar/ nieżyt jelit przy wyczerpaniu 

organizmu). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 1225, nr id. 8758; Zbiory J. Delowicza. 

 

POŁOMSKI JÓZEF,  
Więzień więzienia w Raciborzu. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i więziony w Raciborzu. Przetrwał trud więziennej 

egzystencji i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

POPEK FELIKS, 
Więzień w KL Auschwitz. 

Urodzony 22.05.1914 r. w Rybniku. Były uczeń rybnickiego gimnazjum – 

maturę zdawał w 1934 r. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność w ZWZ. Aresztowany w kwietniu 1940 r. 

(wówczas organizacja ZWZ w Rybniku była organizowana przez S. Sobika) i 

przekazany do KL Auschwitz. Zwolniony w listopadzie tego roku i wysłany na 

przymusowe roboty w głąb Niemiec. Po wyzwoleniu w 1945 r. nauczyciel, a 

następnie dyrektor Technikum Górniczego w Rybniku, funkcję tę pełnił do 

przejścia na emeryturę. Zmarł w styczniu 1990 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 142. 

 

POPELA FRANCISZEK,  
Więzień w KL Auschwitz. 

Urodzony 30.09.1887 r. w Brzeziu nad Odrą k.Raciborza, syn Mateusza i 

Franciszki z d. Psota, mieszkaniec Brzezia. Aresztowany przez gestapo i 

przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 9.03.1943 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 14654/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 17:30, określenie przyczyny zgonu to „Gehirnschlag” (udar 

mózgu/apopleksja). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1144; APMA-B „Księga zgonów”, t. 10, s. 1112, nr id. 51184. 

 

POPIOŁEK KAZIMIERZ, 
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Wiezień w KL Gross-Rosen, obozu w Litomierzycach. 

Urodzony 25.02.1903 r. w Cieszynie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie, profesor. Przed drugą wojna światową był mieszkańcem Rybnika i 

nauczycielem w szkołach średnich – również rybnickiego gimnazjum. W okresie 

okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w działalność ruchu oporu, uczestniczył 

w powstaniu warszawskim. Aresztowany i więziony w KL Gross-Rosen oraz w 

Litomierzycach. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach, w 

których przebywał, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu w 1945 r. był 

dyrektorem Ślaskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, prorektorem 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie pierwszym rektorem nowo 

powstałego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor wielu historycznych 

prac i dzieł z dziejów Śląska. Zmarł 28.12.1986 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 142. 

 

PORĘBSKI JAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Dachau nr 20761. 

Urodzony 6.08.1877 r. w Radoszowach k/Rydułtów pow. rybnicki, mieszkaniec 

Radlina pow. rybnicki. Wykonywał zawód górnika. W 1900 r. wyjechał do 

Bottrop w Westfalii do pracy w górnictwie. Było tam większe skupisko 

Polaków. Jako aktywny społecznik, był współzałożycielem Towarzystwa 

Katolickiego w Bottrop, uczestniczył w pracy kulturalno-oświatowej i działał w 

polskich związkach zawodowych. Gdy trwała akcja agitacyjna i głosowanie 

plebiscytowe, przyjeżdżał z rodziną do Radlina by wspierać tę akcję i 

zadośćuczynić swoim przekonaniom politycznym. Po plebiscycie 20.03.1921 r. 

pozostał w Radlinie wstępując do POW Górnego Śląska – będąc do dyspozycji 

14 pułku powstańczego w Wodzisławiu. Był odznaczony Krzyżem 

Powstańczym i Gwiazdą Śląską. Po trzecim powstaniu, osiedlił się na stałe z 

rodziną w Radlinie Górnym. Pracował jako górnik w kop. „Emma” do 

emerytury czyli do 1933 r. Tuż przed okupacją 2.05.1939 r. był jednym z trzech 

osób które ostentacyjnie spaliły na biwaku powstańczym kukłę Hitlera (zdjęcie 

tego wyczynu wykonał zagorzały hitlerowiec z Biertułtów). Gdy hitlerowcy 

wkraczali do Polski wraz z rodziną ewakuował się na wschód i zawędrował aż 

do Przemyśla. Rozumiejąc jednak bezsens dalszej ewakuacji wrócił do domu 

30.09.1939 r., tego samego dnia został aresztowany i osadzony w gminnym 

więzieniu. Stamtąd przetransportowany został do więzienia w Rybniku, 

następnie do Raciborza, Zgorzelca, Rawicza. Z Rawicza przesłany był do KL 

Buchenwald, i w niedługim czasie do KL Dachau gdzie figurował jako więzień 

20761. Zginął w tym obozie 13.05.1942 r. (Według relacji jednego ze 

współwięźniów z Dachau, Jan Porębski uwierzył w kłamstwo blokowych, że 

osoby powyżej 60 roku mają się zgłaszać na wyjazd na podleczenie i następnie 

zwolnieni zostaną do domu. Mając 65 lat, zgłosił się i wsiadł do samochodu, 

którym miał pojechać na leczenie, tymczasem był to samochód z przenośną 

komorą gazową, z której po kilkunastu minutach wyrzucano ciała martwych 

więźniów.  
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Erwin Porębski, Płaczek z Gorzyc), skor. 2. 

 

PORWOŁ ALOJZY, 
Więzień w KL Auschwitz nr 17242. 

Urodzony 21.06.1915 r. w Pszowie pow. rybnicki, mieszkaniec Popielowa pow. 

rybnicki. Po aresztowaniu 8.04.1941 r. wpierw więziony w Rybniku, a następnie 

przekazany do KL Auschwitz, gdzie został zarejestrowany w obozowej 

ewidencji 13.06.1941 r. jako więzień nr 17242, i gdzie zginął 19.09.1941 r. 

Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 105; Zbiory J. Delowicza. 

 

PORWOŁ JÓZEF,  
Więzień w KL Auschwitz nr 67161, w KL Flossenbürg nr 57961. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 18.04.1912 r. w Raciborzu. Po aresztowaniu przetransportowany do 

KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji 9.10.1942 r. jako więzień 

nr 67161. Następnie, przeniesiony 28.10.1944 r. do KL Flossenbürg gdzie 

oznaczony był jako więzień nr 57961. Mimo ciężkich warunków jakie panowały 

w obozach, w których przebywał, przeżył i doczekał się wyzwolenia obozu 

przez wojska amerykańskie w dniu 23.04.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 215; Zbiory J. Delowicza.  
 

POŚPIECH RUFIN,  
Więzień w KL Auschwitz nr 28876. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 5.04.1923 r. w Ornontowicach pow. rybnicki, syn Józefa i Eufemii z 

d. Kornas, mieszkaniec Ornontowic. Aresztowany i przekazany do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowany został 10.04.1942 r. jako więzień nr 28876. 

Zginął w tym obozie 30.09.1042 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33620/1942 potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:15, 

określenie przyczyny zgonu to Versagen des Herzens und Kreislaufes 

(niewydolność serca i układu krążenia). 
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Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 598, nr id. 31792; Zbiory J. Delowicza. 
 

POŚPIECH WALENTY,  
Więzień w KL Auschwitz nr 47710. 

Urodzony 14.02.1885 r. w miejscowości Zawada k/Wodzisławia Śl. pow. 

rybnicki, syn Wincentego i Marii z d. Pośpiech, mieszkaniec Pszowa pow. 

rybnicki. W wieku 15 lat rozpoczął pracę jako młodociany na powierzchni kop. 

„Anna” w Pszowie i tam wyuczył się zawodu ślusarza mechanika a potem 

szofera. W 1912 r. wstąpił w szeregi Polskiego Zjednoczenia Zawodowego, 

którego był aktywnym członkiem. Był także członkiem Towarzystwa Św. Jacka 

które pielęgnowało polskie tradycje narodowe – wystawiając polskie sztuki 

ludowe. Brał udział w pierwszej wojnie światowej, a po jej zakończeniu włączył 

się do dzieła odzyskania Górnego Śląska dla Polski. Na przełomie 1918-1919 r. 

wraz z Franciszkiem Jaźwcem założył w Pszowie Pszowskie Doły Towarzystwa 

Św. Jacka. W styczniu 1919 r. w związku z wyborami do parlamentu 

niemieckiego został wraz z kolegami aresztowany i oskarżony o zdradę stanu i 

za przynależność do Polskiej Rady Robotniczej w kop. „Anna”. Więziony był w 

Raciborzu i Brzegu. Na skutek strajku całej załogi kop. „Anna” został 

zwolniony. W marcu 1919 r. wstąpił do POW Górnego Śląska, był powstańcem 

– uczestnikiem powstań śląskich. Brał udział w pierwszym powstaniu w 

kampanii Pawła Włoczka, a po upadku powstania uchodził na Zaolzie. 

Przebywał w obozie dla uchodźców w Piotrowicach k.Skrbeńska, a potem w 

obozie uchodźców w Oświęcimiu. Po wydaniu amnestii w październiku 1919 r. 

wrócił do domu. Brał udział w drugim powstaniu i w akcji plebiscytowej, a 

podczas plebiscytu był członkiem komisji plebiscytowej ze strony polskiej na 

Pszowskich Dołach. Brał udział w trzecim powstaniu w II kompanii pszowskiej 

14 pp. w charakterze kuriera. Za zasługi dla Polski otrzymał między innymi: 

Śląski Krzyż Powstańczy oraz Medal Niepodległości. Po podziale Górnego 

Śląska na część polską i niemiecką w 1922 r., pracował w kop. „Anna”. W 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej nadal pracował w kopalni, lecz 

zwolniony został w połowie września 1939 r. i skierowany przez Arbeitsamt do 

pracy przymusowej w Porcie w Koźlu. Tam zetknął się z organizacją 

konspiracyjną ZWZ/AK i stał się jej członkiem. Rozprowadzał między 

zaufanych Polaków ulotki i gazetki podziemne „ZEW WOLNOŚCI”, które z 

Rybnika przywoził kolega Kąkol. W wyniku przypadkowej rewizji w pociągu, 

w ręce Niemców dostały się ulotki oraz listy (wykazy) członmów – nastąpiły 

aresztowania. Pośpiech, który przebywał w domu na urlopie 13.06.1942 r. został 

aresztowany w Pszowie i przekazany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany 

był w obozowej ewidencji 17.07.1942 r. jako więzień nr obozowy 47710. Zginął 

28.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33553/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:40, określenie 

przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar żołądkowo-

jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 198, 666; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 531, nr id. 31724; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z 

relacją córki – Marty Krakowczyk z d. Pospiech), skor. 10. 
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POTYSZ FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 24.09.1900 r. w Godowie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec tej miejscowości. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec 

– uczestnik trzech powstań śląskich. Był odznaczony Śląskim Krzyżem 

Powstańczym. Do drugiej wojnie światowej pracował jako pracownik umysłowy 

na poczcie w Wodzisławiu Śl. Był członkiem Związku Powstańców Śląskich. 

Aresztowany 9.03.1940 r. przebywał wpierw w więzieniu w Rybniku do 

3.05.1940 r., a następnie przekazany do KL Dachau, potem do KL Mauthausen-

Gusen. Został zwolniony z obozu 25.11.1940 r. Po wojnie brał czynny udział w 

pracach społeczno-kulturalnych gminy Godów, był pierwszym wójtem tej 

gminy, potem prezesem kółka rolniczego. Posiadał także odznaczenie: Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Potysza) , skor. 4; W ocalałej kartotece 
wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

POTYSZ FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, w Katowicach. 

Urodzony 29.06.1906 r. w Grodziszczu pow. cieszyński, mieszkaniec Radlina 

pow. rybnicki. Był nauczycielem polskim w Mostach na Zaolziu. Ostatnie dwa 

lata przed drugą wojną światową zamieszkiwał i pracował w Radlinie pow. 

rybnicki. W latach okupacji hitlerowskiej był jednym z czołowych działaczy 

konspiracyjnych AK na terenie Radlina. Za działalność konspiracyjną – przez 

donos, został aresztowany 8.12.1940 r. i po przetrzymaniu przez kilka dni w 

wiezieniu w Rybniku, przewieziono go do więzienia w Katowicach. Tam 

policyjny sąd skazał go na śmierć i wyrok ten wykonano 31.10.1942 r. przez 

ścięcie na gilotynie.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 94. 

 

POTYSZ JÓZEF,  
Więzień gestapo w Rybniku, w KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 13.03.1913 r. w Godowie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Z 

zawodu rolnik, lecz pracował jakiś czas przy budowie sieci telefonicznej 

napowietrznej. Aresztowany 9.03.1940 r. razem z bratem Franciszkiem za swoją 

propolską działalność. Po krótkotrwałym przebywaniu w więzieniu w Rybniku, 

przekazany do KL Dachau, następnie KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z 

obozu 25.11.1940 r. Zmarł w 1973 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Potysza), skor. 4; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

POWAŁA ALOJZY,  
Więzień w KL Auschwitz nr 61618. 

Urodzony 31.01.1923 r. w Knurowie pow. rybnicki, syn Augusta i Marii z d. 

Mazurek. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 26.08.1942 r. jako więzień nr 61618. 

Zginął w tym obozie 15.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 
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30749/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:40, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Körperschwäche” (katar/nieżyt 

jelit przy wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 207; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 743, nr id. 28952. 

 

POWIECKO PAWEŁ, 
Więzień gestapo w Rybniku, w KL Sachsenhausen. 

Urodzony 14.08.1900 r. w Zabrzu, mieszkaniec Jedłownika k/Wodzisławia Śl. 

W młodych latach pracował już jako górnik. Brał udział w drugim i trzecim 

powstaniu śląskim. Po powstaniu osiedlił się w Wodzisławiu Śl. Wziął ślub z 

Franciszką w 1922 r., przyjął pracę jako konduktor kolejowy. Był członkiem 

Związku Powstańców Śląskich. W pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej wraz 

z innymi uchodźcami udał się na wschód i znalazł się za Bugiem na terytorium 

Związku Radzieckiego. Powrócił stamtąd do domu 7.12.1939 r. i już następnego 

dnia został aresztowany. Przebywał w więzieniu w Rybniku, a stamtąd 

przekazano go do KL Sachsenhausen – Oranienburg. W wyniku skutecznych 

starań żony i braku dowodów winy, został zwolniony 15.11.1940 r. Po powrocie 

do domu zaczął pracować na kolei w Wodzisławiu jako pomocnik konduktora. 

W dniu 13.06.1941 r. jadąc z załogą SS obozu koncentracyjnego Kraków-

Płaszów, został powieszony i położony wzdłuż torów. Jak zdołano ustalić po 

wojnie, wśród SS-manów był jego przedwojenny sąsiad i w ten sposób chciał się 

na nim zemścić za przedwojenną patriotyczną działalność. Wystawiony akt 

zgonu informował, że zmarł 13.06.1941 r. o godź. 3:00 w Krakowie-Płaszowie 

Dworzec. Zwłoki jego przewieziono do Jedłownika i pochowano na 

miejscowym cmentarzu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Franciszki Powiecko, Stanisław Powała), skor. 6. 

 

PÓŁCHŁOPEK JEREMIASZ, 
Więzień gestapo w Bielsku, w KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 3.07.1904 r. w Krośnie n/Wisłokiem. Był nauczycielem w 

Gołkowicach k.Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki,  a od 1934 r. do wybuchu 

drugiej wojny światowej był kierownikiem szkoły w Czuchowie k.Dębieńska 

pow. rybnicki. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. W listopadzie 1939 

r. podjął pracę nauczyciela w Zatorze k.Oświęcimia. Na tym terenie 

zorganizował ruch oporu i tajne nauczanie. Aresztowany 9.03.1940 r. i osadzony 

w więzieniu w Bielsku, a potem wywieziony do obozu KL Mauthausen-Gusen 

gdzie zginął 2.04.1942 r. Brak innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 4. 

 

PRAGER ERNEST,  
Więzień w KL Auschwitz nr 25506. 
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Urodzony 18.10.1881 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, syn Adolfa i Ernestyny z 

d. Schindler. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany został w obozowej ewidencji 26.02.1942 r. jako więzień nr 

25506. Zginął 6.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 2045/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:15, określenie 

przyczyny zgonu to „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 148; APMA-B „Księga zgonów”, t. 5, s. 543, nr id. 3675. 

 

PROCEK EMANUEL, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 1.01.1940 r. i więziony w 

Rybniku do 16.05.1940 r. i następnie zwolniony do domu. Brak innych 

informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

PROCEK FLORIAN, 
Więzień więzienia – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Rybnika. Uczeń rybnickiego gimnazjum. Harcerz I Drużyny 

Harcerzy im. Adama Mickiewicza w Rybniku. Od początku okupacji 

hitlerowskiej, członek Polskiej Organizacji Powstańczej. W patriotycznym 

porywie, 11.11.1939 r. wywiesił nocą na kominie garbarni w Rybniku polską 

flagę. Chcąc przedostać się na zachód gdzie formowało się wojsko polskie, 

dostał się w 1940 r. do Generalnej Guberni a stamtąd zamierzał podążać przez 

Węgry dalej – na zachód. Został jednak przyłapany na próbie przekraczania 

granicy i po przetrzymywaniu przez jakiś czas w więzieniu, rozstrzelano go 

wraz z innymi Polakami w lipcu 1940 r. w lesie pod Olsztynem k.Częstochowy. 

Zwłoki ofiar tej egzekucji pochowano dopiero w grudniu 1946 r. na cmentarzu 

wojskowym w Częstochowie. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 143. 

 

PROCEK STEFAN, 
Więzień w KL Dachau, w KL Mauthausen. 

Urodzony 24.12.1881 r., mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Ślaska, 

były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W latach międzywojennych 

Członek Związku Powstańców Śląskich. Aresztowany 2.05.1940 r. i przekazany 

do KL Dachau, a stamtąd do KL Mauthausen gdzie zginął 8.11.1940 r. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 143; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 

Mauthausen nie figuruje. 
 

PROFASKA PAWEŁ,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 21915. 
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Urodzony 14.09.1888 r. w miejscowości Zawada k/Wodzisławia Śl., syn 

Franciszka i Jadwigi z d. Mansfeld, mieszkaniec Dębieńska pow. rybnicki. 

Uczestnik I oraz II powstania śląskiego, a w okresie akcji plebiscytowej 

przewodniczący Polskiego Komitetu Plebiscytowego w miejscu zamieszkania. 

Podczas III powstania był szefem kompanii dębieńskiej w 1 baonie Teofila Bieli 

(pułk żorski Antoniego Haberki). W okresie międzywojennym członek 

lewicowej organizacji PPS. Należał też do zarządu Związku Zawodowego 

Górników CZZP. W sierpniu 1939 r. wstąpił do Ochotniczych Oddziałów 

Powstańczych. Walczył z bojówkarzami hitlerowskimi na odcinku Wilcza-

Knurów. W pierwszych dniach okupacji wyjechał w głąb kraju, a wiosną 1940 r. 

powrócił do Dębieńska Wielkiego i niemal natychmiast został aresztowany. 

Więziony był w więzieniu gestapo w Rybniku, stamtąd przesłany do KL 

Auschwitz, 13.02.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji  jako więzień nr 

21915. Zginął 22.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3321/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:15, określenie 

przyczyny zgonu to „Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego). 

Odznaczony między innymi: Gwiazdą Górnośląską, Krzyżem Walecznych, 

Medalem Niepodległości. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 126; APMA-B Księga zgonów, t. 3, s. 319; Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 1982 r.; (Z 
SUPLEMENTU). 

 

PROKSZA GERTRUDA,  
Więźniarka w KL Auschwitz nr 24137. 

Urodzona 29.01.1921 r. w Rybniku. Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji 9.11.1942 r. jako więźniarka nr 24137. 

Brak innych informacji o tej więźniarce. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 506; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PROKOP WOJCIECH (WILHELM), 
Więzień w Wodzisławiu, gestapo w Rybniku, w Bremie, KL Auschwitz nr 127846, 

KL Oranienburg-Sachsenhausen. 

Urodzony 26.09.1897 r. w Raciborzu, mieszkaniec Wodzisławia Śl. Po 

ukończeniu 4 klas gimnazjum w Raciborzu, przeniósł się do szkoły drogistów, a 

po jej ukończeniu rozpoczął praktykę w drogeriach. W 1914 r. praktykował we 

Wrocławiu. Tam nawiązał kontakt z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” i 

stał się jego aktywnym członkiem. W 1915 r. dostał wezwanie do wojska 

niemieckiego i walczył na froncie zachodnim, został ranny, po wyleczeniu udało 

mu się uniknąć powtórnego wysłania na front. W następnych latach, brał udział 

w powstaniach śląskich. W lutym 1920 r. rozpoczął pracę u drogerzysty w 

Wodzisławiu i w tym mieście był współzałożycielem towarzystwa 

gimnastycznego „Sokół”. Organizacja szybko się rozrastała licząc 120 osób, a w 

jej skład wchodzili przeważnie byli wojskowi. Pod pretekstem przynależności 

do „Sokoła” stworzyli bardzo silną jednostkę POW Górnego Śląska. W okresie 

plebiscytowym 1920-1921 był czynnym polskim agitatorem działając 

równocześnie w zarządach polskich organizacji i towarzystw kulturalno-
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oświatowych. Brał udział w drugim powstaniu. W trzecim powstaniu pracował 

w charakterze oficera sztabowego w aprowizacji 14 pp wodzisławskiego. Po 

włączeniu części Górnego Śląska do Polski w 1922 r., uczestniczył w ruchu 

narodowo-społecznym w zarządach szeregu towarzystw. W 1924 r. był 

założycielem i prezesem Związku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu. W tym 

też roku zawarł związek małżeński z Martą z d. Gardian, członkinią towarzystwa 

śpiewaczego „Wiosna”. Od 1928 r. był radnym miasta Wodzisław Śl., a w 1930 

r. wybrany został na posła do sejmu śląskiego w Katowicach. W 1935 r. stanął 

na czele komitetu budowy Domu Powstańca Śląskiego w Wodzisławiu. W dniu 

wybuchu drugiej wojny światowej uchodził w kierunku Pszczyny razem z 4 

batalionem Obrony Narodowej, którego twórcą był Augustyn Korzuch. Po 

rozbiciu batalionu, wrócił 28.09.1939 r. do Wodzisławia, meldując się na policji 

niemieckiej. Został tego samego dnia aresztowany i przetrzymywano go jakiś 

czas w wiezieniu w Wodzisławiu, następnie przeniesiony został do więzienia w 

Rybniku. Jego nazwisko figurowało w „księdze gończej” Sonderfahndungsbuch 

Polen (strona zarejestrowania 127P), czyli był przewidziany przez hitlerowców 

do „likwidacji” w pierwszej kolejności. Sąd Specjalny w Katowicach na sesji 

wyjazdowej w styczniu 1940 r. w Rybniku skazał go na trzy lata ciężkiego 

więzienia. Po wyroku przetransportowany został do Raciborza, a stamtąd do 

więzienia w Bremie w północnych Niemczech (do podobozu Neusustrum nad 

rzeką Ems). Na gwiazdkę 1941 r. Polacy odprawiali skromną wigilie i śpiewali 

kolędy, a Prokop wygłosił do rodaków przemówienie patriotyczne. Ktoś doniósł 

o tym komendantowi. Otrzymał więc dodatkową ciężką karę i przeniesiony 

został do pracy przy budowie dróg koło Koronowa w woj. bydgoskim. Gdy w 

1943 r. kończyła mu się trzyletnia kara, przewieziono go do Katowic i 

przekazano do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 127846. 

W październiku 1944 r. został wysłany do KL Oranienburg-Sahsenhausen gdzie 

pracował przy budowie torów kolejowych. Dnia 3.05 1945 r. odzyskał wraz z 

innymi współwięźniami wolność – obóz oswobodzili Amerykanie. Posiadał 

odznaczenia: Śląski Krzyż Powstańczy, Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż 

Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski. Zmarł w 1969 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Marty Prokop, córki Anieli Paba z d. Prokop), 

skor. 6; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PRONTKI STEFAN,  
Więzień w KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Przedwojenny funkcjonariusz straży 

granicznej. Aresztowany i przekazany do KL Buchenwald, zginął w tym obozie. 

Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PRÓCHNICKI MIECZYSŁAW,  
Więzień Montelupich w Krakowie, w KL Auschwitz nr 25530. 
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Urodzony 30.11.1905 r. w Sanoku, mieszkaniec Rybnika. Był długoletnim 

nauczycielem Szkoły Handlowej i Szkoły Powszechnej nr 5 w Rybniku. 

Aresztowany 19.05.1941 r. w Krakowie za udział w ruchu oporu, więziony na 

Montelupich w Krakowie, a następnie przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany został jako więzień nr 25530. Zginął w tym obozie 11.02.1942 

r. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 95; APMA-B Ankieta wypełniona przez Helenę Próchnicką z dn. 

4.08.1959 r. (sygn. Mat./1475, nr inw. 44099). 

 

PRUS BOLESŁAW,  
Więzień w KL Buchenwald, w KL Dachau. 

Mieszkaniec Rybnika, syn Alojzego Prusa. Aresztowany w początkowym 

okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany do KL Buchenwald, a stamtąd do KL 

Dachau. Brak dodatkowych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 210; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 144. 

 

PRUS KONSTANTY pseud. „Jacenty Pyrlik”, 
Więzień w KL Auschwitz. 

Urodzony 14.04.1872 r. w Wielopolu k/Rybnika. Działacz 

plebiscytowy, dziennikarz, historyk, bibliofil. Rozpoczął 

studia teologiczne w Turynie (Włochy), które przerwał w 

1900 r. Wrócił na Śląsk, został dziennikarzem „Katolika”, 

„Gazety Opolskiej”, „Kuriera” i „Nowin Raciborskich”. Od 

1904 r. przez 11 lat kierował redakcją „Katolika”. Należał do 

najaktywniejszych dziennikarzy i publicystów na Śląsku.  

W czasie plebiscytu wydawał na własny koszt broszury propagandowe i za tę 

działalność był szykanowany przez Niemców. Po odzyskaniu niepodległości 

zamieszkał w Mikołowie, kierował zorganizowaną przez siebie Biblioteką 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Współorganizował archiwum 

wojewódzkie w którym pracował do 1937 r. W okresie okupacji hitlerowskiej 

pracował fizycznie w szpitalu. Aresztowany w 1943 r. przekazany został do KL 

Auschwitz, a po zwolnieniu z obozu powrócił do Mikołowa. Po wojnie 

odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 

5.10.1961 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 144-145. 

 

PRUS WILHELM,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Zebrzydowic k/Rybnika. Aresztowany 1.05.1940 r. i przekazany do 

obozu koncentracyjnego, lecz nieznana jest nazwa tego obozu. Przeżył trud 

obozowego życia i doczekał się wyzwolenia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

PRUSZKOWSKI ALFRED,  
Więzień w KL Buchenwald. 
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Mieszkaniec miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki. Aresztowany w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i wpierw więziony w Gliwicach, a 

następnie przekazany do KL Buchenwald. Brak innych informacji o losie tego 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PRZEŹDZING BRUNO,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 16.12.1913 r. w Wielopolu k/Rybnika. Po szkole 

powszechnej uczeń gimnazjum w Rybniku, gdzie zdał maturę 

w 1934 r. Harcerz XI Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury 

w Wielopolu, nastepnie IV Drużyny Harcerzy im. Henryka 

Sienkiewicza w Rybniku. Pracował w rybnickim Starostwie, 

zaś od 1936 r. jako sekretarz w Urzędzie Gminny w 

Wielopolu i tam wykazywał wielką aktywność społeczną – 

założył między innymi Organizację Młodzieży Powstańczej, 

był prezesem Związku Obrony Kresów Zachodnich.  

Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej ostentacyjnie demonstrował swoją 

polskość za co został aresztowany i wywieziony do Mauthausen-Gusen gdzie 

zginął 11.12.1941 r. 
Bibliografia: Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 45; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 145; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 
1989, s. 100; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; W 

ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

PRZYBYLSKI KAZIMIERZ,  
Więzień KL Gross-Rosen nr 23009, KL Buchenwald nr 130695, KL Mauthausen nr 

139240. 

Urodzony 9.01.1916 r., syn Kazimierza, zamieszkały w Jastrzębiu, pow. 

rybnicki. Aresztowany 17.02.1944 r. i przetransportowany do KL Gross-Rosen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 23009. Następnie, 

przeniesiony do KL Buchenwald - zarejestrowany jako więzień nr 130695, a 

stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen i zarejestrowany jako więzień nr 

139240. Nieznany jest dalszy los tego więźnia. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

PRZYBYŁA EDWARD, 
Więzień w KL Buchenwald, w KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 20.02.1902 r. w Godowie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. 

Uczęszczał do niemieckiej szkoły w Godowie. Aresztowany został 16.10.1939 

r., i przebywał w obozie KL Buchenwald, następnie w KL Mauthausen-Gusen. 

Zwolniony został z obozu 3.07.1940 r., a po powrocie do domu pracował w 

Rybniku jako kapitan Straży Pożarnej. 
Bibliografia: Informacje syna; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.. 

 

PRZYBYŁA JAN,  
Więzień w KL Auschwitz. 
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Urodzony 12.03.1881 r. Zabrzu, syn Jana i Marii z d. Gläser, mieszkaniec w 

pow. raciborskim. Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do KL Auschwitz. Zginął 14.06.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 22942/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 

17:50, określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Bronchopneumonia” 

(niewydolność serca przy zapaleniu płuc i oskrzeli). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 434, nr id. 56396. 

 

PTAK ANTONI,  
Więzień - prawdopodobnie KL Dachau. 

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego (prawdopodobnie do KL 

Dachau). Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PUKOWIEC ALOJZY, 
Więzień w KL Neuengamme. 

Urodzony 8.11.1915 r. W Chwałowicach k/Rybnika, mieszkaniec tej 

miejscowości. Harcerz IX Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w 

Chwałowicach. Porucznik Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 

1939 r. Zbiegł z niewoli niemieckiej i działał w ruchu oporu na terenie 

Generalnej Guberni. Z ramienia ZWZ/AK, pełnił funkcję łącznika między 

Górnym Śląskiem i Warszawą. Przedostawał się też jako kurier na Węgry, a 

stamtąd do Anglii do przedstawicieli rządu emigracyjnego. Aresztowany przez 

gestapo 11.08.1943 r. w Warszawie, więziony był w KL Neuengamme i innych 

obozach hitlerowskich. Zginął w maju 1945 r. prawdopodobnie w zatoce 

Lubeckiej gdy więźniów ewakuowano drogą morską i statki te zostały zatopione 

wraz z więźniami.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 146; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 170-179, 308; Księga Pamiątkowa 
Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 10; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. 

Ligenzy, Katowice 1970, s. 263; Zbiory J. Delowicza. 

 

PUKOWIEC BRONISŁAW,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 27.09.1913 r. w Chwałowicach k/Rybnika, 

mieszkaniec tej miejscowości. Harcerz IX Drużyny Harcerzy 

im. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Ukończył 

rybnickie gimnazjum z maturą w 1932 r. Przez dwa lata był 

pracownikiem kopalni „Chwałowice” w Chwałowicach. 

Następnie rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie. Studia ukończył w 1937 r. otrzymując dyplom 

magistra filozofii. Przez krótki okres pracował jako asystent w 

Akademii Umiejętności.  

Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i dostał się do niewoli 

niemieckiej, z której udało mu się zbiec. Po powrocie w rodzinne strony, podjął 

pracę w Urzędzie Pośrednictwa Pracy, a pod koniec 1940 r. otrzymał 
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zatrudnienie na poczcie w Sosnowcu, angażując się równocześnie do pracy 

konspiracyjnej – pełnił funkcję komendanta ZWZ w Mysłowicach. Zdradzony 

przez jednego z członków organizacji, został aresztowany 15.09.1942 r. i 

więziony w w Mysłowicach. Następnie, 25.01.1943 r. został wywieziony do KL 

Auschwitz, gdzie tego samego dnia, na podstawie orzeczenia sądu doraźnego 

został rozstrzelany.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 170-179, 

308; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 10; Ziemia 

rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 263; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, 
Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 675; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 

1994 r. s. 34, S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 95; Zbiory J. Delowicza.  
 

PUKOWIEC JÓZEF (ojciec),  
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, mieszkaniec Chwałowic 

k.Rybnika. Przed pierwszą wojną światową pracował w Świętochłowicach. W 

1910 r. Był działaczem Polskich Związków Zawodowych. Członek POW 

Górnego Śląska, były powstaniec – uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim. 

W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany, ale staraniem rodziny został 

zwolniony z więzienia. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 146. 

 

PUKOWIEC JÓZEF pseud. „Chmura”, „Pukoc”, 
Więzień w KL Auschwitz. 

Urodzony 14.09.1904 r. w Świętochłowicach. Zamieszkały w 

Chwałowicach k/Rybnika. W okresie 1921-1925 r. uczeń 

seminarium nauczycielskiego w Wągrowcu i Pszczynie, a 

następnie w 1925 r. podjął pracę w Baranowicach, od 1926 r. 

pracował w Chwałowicach. W tej też miejscowości 

rozpoczyna się jego kontakt z harcerstwem – od 

członkowstwa w IX Drużyny ZHP im. Tadeusza Kościuszki 

w Chwałowicach. Pełnił coraz ważniejsze funkcje w drużynie, 

uzyskał stopień instruktorski harcmistrza.  

W latach 1927-1929 i 1930-1935 pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP w 

Rybniku. Od 1930 r. pracował w szkole w Załężu-Katowice, a następnie 

studiował w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. W okresie 26.08. – 

3.09.1939 był komendantem Śląskiej Chorągwi Harcerzy, natomiast od 

rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej do 18.08.1940 r. pełnił funkcję komendanta 

Tajnej Śląskiej Chorągwi Harcerzy. Zorganizował konspiracyjną sieć harcerską, 

był główny redaktorem tajnych wydawnictw „Świt” i „Zryw”. Był członkiem 

Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany przez gestapo 18.12.1940 r. wraz z 

kilkunastoma harcerzami i dowództwem Śląskiego Okręgu Sił Zbrojnych Polski. 

Przetransportowany do KL Auschwitz, sądzony w lipcu 1942 r. w Bytomiu, 

gdzie skazano go na śmierć „... za przygotowywanie zdrady stanu”. Wyrok kary 

śmierci wykonano 18.08.1942 r. w Katowicach – został ścięty na gilotynie. 
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Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 170-179, 
308; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 

240; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 23; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, red. J. Ligęzy, Katowice 1970, s. 184, 263, 271; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, 
Rybnik 2000, s. 147; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 34; S. Kędra i A. Szefer, 

Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – Księga Pamiątkowa, Katowice 

1971 r. s. 95; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PUKOWIEC PAWEŁ, 
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 1.01.1894 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec tej miejscowości. Pracował w PKP jako dróżnik. Aresztowany 

25.04.1941 r. – brak jest informacji o nazwie więzienia w jakim przebywał. 

Zwolniony z więzienia 27.05.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 

 

PUKOWIEC STANISŁAW, 
Więzień w Gerlic, KL Mauthausen, KL Buchenwald. 

Urodzony w 1910 r. w Chwałowicach k/Rybnika. W latach międzywojennych 

był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Rybniku. Aresztowany we wrześniu 

1939 r. i więziony w więzieniu w Gerlic, w KL Mauthausen, w KL Buchenwald. 

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozach, w których przebywał, 

przeżył i doczekał się wyzwolenia. Po powrocie do domu, zamieszkał w Bełku i 

tam podjął pracę w Urzędzie Gminy. Utrata zdrowia i stosowane na nim zabiegi 

pseudomedyczne (w obozach), spowodowały, że zmarł w 1948 r. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 177, L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 147; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 

Wyd. 1994 r. s. 34; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

PUSZER HERBERT, 
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz nr 25531. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 9.04.1908 r. w Rybniku, syn Maksymiliana i Józefy z d. Olbrich. 

Wpierw zamieszkały w Rybniku, a następnie w miejscowościach w których 

pracował. Był nauczycielem gimnazjum w Katowicach i Bielsku. W okresie 

okupacji hitlerowskiej ukrywał się w Katowicach-Piotrowicach, następnie w 

Krakowie gdzie działał w szeregach AK. Aresztowany w 1941 r. i więziony 

wpierw na Montelupich w Krakowie, a następnie przetransportowany do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji dnia 14.01.1942 r. 

jako więzień nr 25531. Zginął w tym obozie 4.03.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 1895/1942 – potwierdzonego przez lekarza 
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obozowego, zmarł o godz. 9:55, określenie przyczyny zgonu to „septischer 

Darmkatarrh” (septyczny katar/nieżyt jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 148; S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 95; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 

147; APMA-B „Księga zgonów”, t. 2, s. 393, nr id. 3525. 
 

PYKA PIOTR, 
Więzień w KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 17.12.1940 r. i osadzony w KL Auschwitz. Dnia 5.04.1941 r. 

zwolniono go z obozu. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PYPEĆ ADOLF,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 18.07.1887 r. w Piecach k/Gaszowic pow rybnicki, mieszkaniec 

Gaszowic. Przed przewidywaną okupacją hitlerowską w 1939 r., postanowił 

uciekać na wschód, ale zrozumiawszy bezsensowność takiej decyzji, wrócił do 

domu. Został aresztowany 17.10.1939 r. i przebywał do maja 1940 r. w 

więzieniu w Rybniku. Zmarł 21.09.1960 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PYRTEK JÓZEF,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 14.02.1888 r. w Kobiórze pow. pszczyński, syn Grzegorza i Zuzanny 

z d. Maz, od 1920 r. mieszkaniec Rybnika. Zatrudniony w Szpitalu 

Psychiatrycznym w Rybniku jako pielęgniarz. Działacz społeczny. Od początku 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu jako żołnierz ZWZ/AK. 

Aresztowany w lutym 1942 r., najprawdopodobniej przetransportowany wpierw 

do wiezienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd przekazany do KL 

Auschwitz. Podczas posiedzenia sądu doraźnego, dnia 14.04.1943 r., wraz z 77 

osobami został skazany na śmierć. Wyrok wykonano w tym samym dniu. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 18648/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:35, określenie przyczyny zgonu to „Sepsis 

bei Drüseneiterung“ (ogólne zakażenie organizmu przy ropieniu gruczołów). 
Bibliografia:; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 148; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 680; APMA-B „Księga 
zgonów”, t. 13, s. 642, nr id. 53637; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
 

PYSZ (imię?),  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Z zawodu nauczyciel. Aresztowany w drugim 

miesiącu okupacji hitlerowskiej – 6.11.1939 r. i osadzony w obozie 

koncentracyjnym.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

PYSZNY ADAM, 
Więzień w KL Auschwitz. 
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Urodzony 16.12.1887 r. w Radlinie pow. rybnicki, mieszkaniec Biertułtów 

k/Radlina pow. rybnicki. Był górnikiem w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. 

Aktywny członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech 

powstań śląskich, był członkiem komisji plebiscytowej w Biertułtowach. W 

1934 r. przeszedł na rentą inwalidzką. W okresie okupacji hitlerowskiej w 1940 

r. wraz z rodziną Gruszczyków i Pyszów zaangażował się w działalność 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W mieszkaniach wymienionych rodzin 

mieścił się stały punkt kontaktowy dla tej organizacji z terenów Radlina, Pszowa 

i Rydułtów. Dnia 18.12.1940 r. wraz z synem i córką Agatą został aresztowany i 

przetransportowany do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 1.02.1941 r. o 

godz. 16:30. Przyczyna śmierci: udar mózgu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Agaty Antończyk z d. Pyszny), skor. 2; W 

zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PYSZNY-ANTOŃCZYK AGATA,  
Więźniarka w KL Auschwitz nr 39466, KL Ravensbruck nr 100366, KL Neustadt-

Glewe. 

Urodzona 30.01.1921 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki. Była 

drużynową drużyny harcerek przy szkole podstawowej w Biertułtowach, w 

okresie od 1936-1939 r. pracowała jako bibliotekarka w bibliotece TCL 

(Towarzystwa Czytelni Ludowych). W 1940 r. wstąpiła do organizacji 

konspiracyjnej. Była łączniczką komendanta Władysława Kuboszka w 

Inspektoracie Rybnickim ZWZ/AK, przechowywała materiały konspiracyjne. 

Gdy 18.12.1940 r. aresztowano ojca, brata i rodzinę Gruszczyków, Agata nie 

została zabrana do więzienia – prawdopodobnie gestapo było zorientowane o jej 

roli łączniczki i chciało dzięki obserwacji dotrzeć do większej ilości 

konspiratorów. Została aresztowana dopiero 12.02.1943 r. wraz z matką. 

Odwieziono je do Urzędu Gminnego w Radlinie i osadzono w piwnicy tego 

budynku. Matkę zwolniono następnego dnia do domu, natomiast Agatę 

odwieziono do gestapo w Rybniku, skąd w transporcie zbiorowym z ok. 60 

innymi aresztowanymi dostała się do KL Auschwitz. Ulokowana była w bloku 

2a na okres śledztwa, a następnie 26.03.1943 r. przekazano ją na pobyt w obozie 

i przewieziono do Birkenau blok BIIG. Zarejestrowana była jako więźniarka 

39466. W obozie wykonywała różne prace. Przeżyła trud obozowej egzystencji 

do ostatniego dnia funkcjonowania obozu. W styczniu 1945 r. uczestniczyła w 

„marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia Śl. a stamtąd w transporcie 

zbiorowym wywieziono ją do KL Ravensbrück gdzie została zarejestrowana 

jako więźniarka nr 100366. Po trzech tygodniach tj. 13.02.1945 r. przekazana 

była do KL Neustadt-Glewe i tam została wyzwolona 3. 05.1945 r. przez Armię 

Czerwoną.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 545; APMA-B Ankieta z dn. 15.01.1974 r. (sygn. Mat./9736, nr inw. 160134); Zbiory J. Delowicza(w 

oparciu o relację Agaty Antończyk z d. Pyszny), skor. 2. 

 

PYSZNY ALEKSY, 
Więzień KL Auschwitz. 
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Urodzony 7.07.1922 r., syn Adama, mieszkaniec Biertułtów k/Radlina pow. 

rybnicki, harcerz drużyny Biertułtowskiej. Z chwilą rozpoczęcia okupacji 

hitlerowskiej, został zwolniony z pracy. Dopiero po kilku miesiącach otrzymał 

zatrudnienie jako robotnik w niemieckiej firmie Schulza w Bytomiu. Firma 

wykonywała roboty ziemne na kolei. Aresztowany został 18.12.1940 r. wraz z 

ojcem i siostrą i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w tym obozie 

24.07.1941 r. o godz. 14:15. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Agaty Antończyk z d. Pyszny), skor. 2; W 
zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

PYSZNY RYSZARD, 
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 15.11.1897 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Członek POW Górnego 

Ślaska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, członek Związku 

Powstańców Śląskich. Aresztowany w 1940 r. i przekazany do KL Dachau gdzie 

zginął 18.07.1942 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik „Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP”, s. 36; L. 
Musiolik „Rybniczanie słownik biograficzny”, Rybnik 2000, s.148; Zbiory J. Delowicza.  

 

PYTLIK EMANUEL,  
Więzień KL Auschwitz nr 22348. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Urodzony 19.12.1896 r. w Rydułtowach pow. rybnicki. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w okresie 

okupacji hitlerowskiej, przekazany transportem zbiorowym do KL Auschwitz i 

tam zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 31.10.1941 r. jako więzień nr 

22348. Zginął w tym obozie 30.11.1941 r. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 129. 

 

PYTLIK JÓZEF, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 10.05.1884 r. w Nowej Wsi k/Lysek pow. rybnicki, mieszkaniec 

Krzyżkowic k/Pszowa pow. rybnicki. Z zawodu był murarzem, prowadził 

później roboty murarskie jako mistrz. Brał udział w pierwszej wojnie światowej 

– kończąc ją w stopniu podoficera. Był bardzo aktywny w akcjach agitacyjnych 

wspierających przynależność Górnego Śląska do Polski. Należał do 

najaktywniejszych członków POW Górnego Śląska. W Krzyżkowicach 

organizator kompanii powstańczej, komendant i dowódca w tej kompanii na 

początku trzeciego powstania śląskiego. W jego stodole gromadzono broń dla 
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powstańców. Za zasługi dla Polski otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy oraz inne 

odznaczenia. W niepodległej Polsce był aktywnym członkiem Związku 

Powstańców w Krzyszkowicach. Gdy zbliżała się druga wojna światowa i 

miejscowi Niemcy coraz śmielej sobie poczynali –zwolennicy Hitlera, 

zdecydowanie interweniował na antypolskie wystąpienia. Gdy jednak okupacja 

stała się faktem, miejscowi renegaci nie zapomnieli o nim i w połowie września 

1939 r. został aresztowany, lecz po krótkim pobycie w wiezieniu zwolniony. W 

1940 r. ponownie został aresztowany i także po kilku dniach zwolniony. Po raz 

trzeci został aresztowany 4.08.1943 r. i przewieziony na gestapo w Rybniku. 

Tam został skatowany i pobity do tego stopnia, że zmarł po sześciu tygodniach 

od powrotu do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki – Reginy Mandera z d. Pytlik), skor. 10. 

 

RADECKI STANISŁAW, 
Więzień więzienia miejscowego w Radlinie, gestapo w Rybniku, Raciborzu, 

Zgorzelcu, KL Buchenwald. 

Urodzony 23.06.1898 r. w Marklowicach Górnych k/Radlina pow. rybnicki, 

mieszkaniec Radlina-Głożyny pow. rybnicki. Z zawodu był murarzem, 

członkiem POW Górnego Śląska, brał udział w akcji plebiscytowej i w trzecim 

powstaniu śląskim. Aktywnie włączał się w życie społeczne i kulturalne Głożyn 

– był członkiem chóru mieszanego „Spójnia”, występował w amatorskim 

zespole teatralnym, pełnił funkcję członka zarządu Związku Powstańców 

Śląskich. Za zasługi dla Polski otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy, Gwiazdę 

Śląską i inne odznaczenia. 1.09.1939 r. uchodził na wschód, lecz przekonany o 

bezsensie ewakuacji, wrócił do domu, gdzie już był niestety poszukiwany przez 

miejscowych renegatów oraz policję z Kokoszyc. Został aresztowany 6.09.1939 

r. pod zarzutem, że ukrywał się w pobliskich lasach i prowadził z innymi byłymi 

powstańcami akcję dywersyjną przeciw władzy niemieckiej. Zamknięto go w 

budynku Urzędu Miejskiego w Radlinie, a następnie przewieziono do więzienia 

w Rybniku. Z Rybnika odesłany został do Raciborza, a stamtąd do obozu dla 

jeńców wojennych w Zgorzelcu. Ze Zgorzelca dostał się do więzienia w 

Rawiczu i następnie przekazany został do KL Buchenwald gdzie pracował jako 

murarz. Gdy zachorował na zapalenie płuc, współwięźniowie „organizowali” 

różnego rodzaju lekarstwa by wyszedł z choroby. Czynili też wszystko, by nie 

został wysłany do KL Gross-Rosen w Rogoźnicy, gdyż był to gorszy obóz niż 

Buchenwald i mógłby tam zginąć. Żona czyniła wielkie wysiłki by męża 

wydostać z obozu, więc wrócił do domu 13.09.1942 r., a po rekonwalescencji 

podjął pracę w firmie budowlanej. Doczekał się wyzwolenia Głożyn 27.03.1945 

r. Po wojnie rozpoczął pracę w kop. „Anna” w Pszowie. Na emeryturę przeszedł 

w 1963 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Stanisława Radeckiego), skor. 8. 

 

RAKOWSKI JERZY, 
Więzień KL Dachau, KL Sachsenhausen, KL Oranienburg, KL Noengamme. 

Urodzony w 1913 r., mieszkaniec Rybnika po drugiej wojnie światowej. 

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany w początkowym okresie 
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okupacji hitlerowskiej na terenie Francji, gdzie był członkiem ruchu oporu. 

Przesłany został do KL Dachau, a następnie przekazywany do: KL 

Sachsenhausen, do KL Oranienburg i do KL Neuengamme. Brak 

dokładniejszych informacji o tym więźniu - wiadomo jednak, że przeżył i 

odzyskał wolność.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 150. 

 

RDUCH EDWARD ks., 
Więzień w Cieszynie, KL Mauthausen. 

Urodzony 30.03.1885 r. w Jastrzębiu pow. rybnicki. Rodzice pragnęli by zdobył 

średnie polskie wykształcenie, więc posłali go do polskiego gimnazjum w 

Cieszynie (po austriackiej stronie). Ukończył gimnazjum w 1905 r. po czym 

udał się na studia teologiczne do Krakowa. Został wyświęcony na kapłana w 

1909 r. Rozpoczął pracę duszpasterską w kościele parafialnym w Skoczowie, 

pozostając tam do wybuchu pierwszej wojny światowej. Podczas pierwszej 

wojny światowej był kapelanem wojskowym w wojsku austriackim. Po wojnie, 

aż do wybuchu drugiej wojny światowej był nauczycielem religii w gimnazjum 

w Skoczowie. Po wybuchu drugiej wojny światowej, gdy w październiku 1939 r. 

aresztowano inteligencję polską w Skoczowie, w grupie tej znalazł się także ks. 

Edward Rduch. Został wywieziony do więzienia w Cieszynie, a stamtąd do KL 

Mauthausen. W obozie tym na skutek zabójczych warunków higienicznych i 

żywnościowych, coraz bardziej podupadał na zdrowiu. W końcu trafił do 

obozowej izby chorych gdzie zmarł 29.05.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją siostrzenicy Agnieszki Wala z Jastrzębia), skor. 5. 

 

RDUCH EDWARD ks.,  
Więzień KL Dachau nr 6556, KL Mauthausen-Gusen nr 4449. 

Urodzony 30.03.1885 r. w Jastrzębiu Górnym pow. rybnicki, święcenia 

kapłańskie otrzymał 21.07.1909 r. w Widawie, prefekt w Skoczowie pow. 

cieszyński. Aresztowany 24.04.1940 r., więziony w Katowicach, stamtąd 

przetransportowany do KL Dachau, 28.04.1940 r. zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 6556. Następnie, 5.06.1940 r. przesłany do KL 

Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień 4449. 

Zginął w tym obozie 29.05.1941 r. 
Bibliografia: J. Domagała, Ci, którzy przeszli przez Dachau (Duchowni w Dachau), wyd. PAX Warszawa 
1957 r., 202: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod 

okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978, s. 202; Zbiory dokumentów K. Wójtowicza; 

(Z SUPLEMENTU).  

 

RDUCH JAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, w Raciborzu. 

Urodzony 21.06.1887 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Skrzyszowa k/Wodzisławia Śl. – bratanek Teodora Rducha. W 

wieku szesnastu lat poszedł do pracy w kopalni w Rydułtowach. Mając 

osiemnaście lat pojechał do pracy górniczej do Westfalii. Po pierwszej wojnie 

światowej powrócił do Skrzyszowa i wstąpił do POW Górnego Śląska, 

uczestniczył w pierwszym powstaniu śląskim – przy rozbijaniu Grenszucu w 
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Godawie, zaś w drugim w 1920 r. wstąpił do polskiej policji plebiscytowej 

pełniąc służbę w Małym Bełku pow. pszczyński. Jako komendant policji miał 

kontakt z członkami POW Górnego Śląska, którzy przez most graniczny 

przenosili broń dla powstańców. W trzecim powstaniu brał udział w służbie 

policyjnej. Po ustaleniu granicy na Górnym Śląsku w 1922 r. poszedł do szkoły 

policyjnej, a potem pełnił służbę na Śląsku Cieszyńskim do przejścia na 

emeryturę w 1934 r. Podczas okupacji hitlerowskiej, ze względu na zły stan 

zdrowia, nie podjął żadnej pracy. W kwietniu 1941 r. został aresztowany i 

osadzony w wiezieniu w Rybniku, a następnie w Raciborzu za przynależność do 

Polskiej Organizacji – Tajnej Narodowej do której należał w 1940 r. Sąd 

Specjalny w Raciborzu uznał go winnym i skazał na półtora roku więzienia. Po 

wyzwoleniu w 1945 r. był pracownikiem biurowym w gminie w Skrzyszowie, a 

potem Godowie. Na emeryturę przeszedł w 1950 r. Zmarł w 1972 r. Otrzymał 

odznaczenie: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (na podstawie własnoręcznie napisanego życiorysu), skor. 7. 

 

RDUCH TEODOR, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 31.03.1892 r. w Mszanej k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Skrzyszowa k/Wodzisławia Śl., pracował jako górnik w kop. 

„Ignacy” w Niewiadomiu. Uczestniczył w pierwszej wojnie światowej. Po 

wojnie włączył się do akcji na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Był 

członkiem POW Górnego Śląska, brał udział w pierwszym i trzecim powstaniu 

śląskim. Po pierwszym powstaniu w 1919 r. schronił się na terytorium państwa 

polskiego w wojskowej żandarmerii w miejscowości Biedrusko woj. 

poznańskie, zaś do Mszanej przybył pod koniec 1920 r. W trzecim powstaniu 

walczył w VII kompanii Wojciecha Parny z Gołkowic. Po podziale Górnego 

Śląska na część polską i niemiecką w 1922 r,. służył w policji woj. śląskiego w 

Jejkowicach. Od 1938 do 1939 r. służył w policji w należącym do 

Czechosłowacji Cieszynie. W dniu wybuchu wojny, pojechał na wschód i dotarł 

aż do Bugu. Po powrocie do domu, został aresztowany 30.04.1940 r. i 

przekazany do KL Dachau, gdzie przebywał dwa i pół miesiąca. Następnie, 

przesłano go do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony został z obozu 29.11.1940 r. 

dzięki staraniom żony. Po powrocie do domu, do końca okupacji pracował 

przymusowo jako robotnik w Łabędach. Po wojnie, pracował w Bohuminie w 

Czechosłowacji. Na emeryturę przeszedł w 1952 r. Zmarł w 1968 r., pośmiertnie 

odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony – Anastazji Rduch), skor. 7; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

RECLIK ALOJZY, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 1.03.1909 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, z zawodu 

murarz. Aresztowany 3.05.1041 r. i przekazany do obozu koncentracyjnego, 

skąd zwolniony został 24.07.1942 r. Nieznana jest nazwa obozu w którym 

przebywał. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4; 
W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

REK IZYDOR, 
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 3.09.1915 r. w Radlinie Dolnym pow. rybnicki, mieszkaniec tej 

miejscowości, z zawodu był szewcem. W okresie 1938-1939 pełnił czynną 

służbę wojskową w 43 pp. w Dubnie. Gdy w kampanii wrześniowej jego pułk 

został rozbity, w przebraniu cywilnym usiłował przedostać się do domu, został 

jednak zatrzymany przez niemiecką policję w Chorzowie i przebywał dwa dni w 

więzieniu w Lipnie, a następnie wywieziono go do obozu więźniów wojennych 

w Nieborowicach. Z Nieborowic został przesłany do więzienia w Rawiczu, 

stamtąd do KL Buchenwald. Na skutek usilnych starań rodziców, zwolniono go 

z obozu 20.04.1940 r. Wrócił niestety do domu bardzo wycieńczony pobytem w 

obozie i zmarł 11.11.1940 r. mając zaledwie 25 lat. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Pelagii Szczotek z d. Rek), skor. 2. 

 

REMBIESA ANTONINA z d. NYCZ, 
Więźniarka w Katowicach. 

Urodzona 4.05.1904 r. w Kończycach w pow. bielskim, córka Michała, 

zamieszkała w Marklowicach pow. cieszyński, przedszkolanka. Od pierwszych 

dni okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność konspiracyjną. 

Prowadziła punkt kontaktowy dla Inspektoratu Rybnickiego z Okręgiem 

Śląskim. Aresztowana, przekazana została do więzienia w Katowicach i tam 

zginęła 12.01.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (42, 96, Katowice - lista zamordowanych sygn. 63/43/2, 932 s. 97.).  

 

REMISZ (RÖMISCH) MARIA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 19242. 

Urodzona 31.08.1912 r. w Żorach pow. rybnicki, córka Jana i Joanny z d. 

Brzyczek, w okresie okupacji mieszkanka Dzięgielowa pow. cieszyński. 

Aresztowana, przebywała wpierw w wiezieniu w Rybniku, a następnie 

przekazana została do KL Auschwitz i tam zarejestrowana 9.09.1942 r. jako 

więźniarka nr 19242. Zginęła 15.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 30223/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 3:30, 

określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 502; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 221, nr id. 28431. 

 

RESZEL MIECZYSŁAW pseud. „Konrad”, 
Więzień KL Gross-Rosen. 

Aresztowany za przynależność do organizacji konspiracyjnej, przekazany został 

do KL Gross-Rosen gdzie zginął 15.01.1943 r. Brak jest innych informacji o 

tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

REŚ KONSTANTY,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 1275. 
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Urodzony 10.09.1886 r. w Pszowie pow. rybnicki, syn Ludwika i Agnieszki z d. 

Boczek, mieszkaniec Pszowa. Od siedemnastego roku życia, przez osiem lat 

pracował jako górnik w kop. „Anna”. W 1910 r. w wieku 24 lat wyjechał do 

Westfalii. Tam pracował jako górnik, a równocześnie włączył się do pracy w 

polskich organizacjach związkowych i kościelnych pielęgnujących narodowe 

tradycje. W 1912 r. ożenił się z Franciszką z d. Kubica. Z chwilą wybuchu 

pierwszej wojny światowej zaciągnięty został do niemieckiego wojska i walczył 

na froncie zachodnim. Po wojnie w 1919 r. powrócił z rodziną do Pszowa i 

otrzymał pracę w kop. „Anna” w tej miejscowości. Włączył się bardzo aktywnie 

w agitację o przynależność Górnego Śląska do Polski. Był członkiem POW 

Górnego Śląska i walczył w trzech powstaniach śląskich. W okresie plebiscytu 

dał się poznać jako dobry agitator i mówca na wiecach, które obsługiwał w 

różnych miejscowościach. W okresie międzywojennym brał czynny udział w 

życiu publicznym jako członek zarządu Związku Powstańców Śląskich, jako 

radny gminy Pszów, członek Polskiego Związku Zachodniego. Był kandydatem 

na posła do Sejmu Śląskiego. Za zasługi dla Polski otrzymał: Śląski Krzyż 

Powstańczy, Gwiazdę Śląską, Krzyż i Medal Niepodległości, Srebrny i Brązowy 

Krzyż Zasługi. Od 1929 r. był pracownikiem umysłowym Starostwa w Rybniku. 

W okresie 1938-1939 współorganizował Obronę Narodową. W dniu wybuchu 

wojny uchodził na wschód i dostał się na tereny zajęte przez wojska radzieckie. 

Do domu powrócił 19.05.1940 r. i już następnego dnia został aresztowany przez 

niemiecką policję. Dwa tygodnie przebywał na gestapo w Rybniku a następnie 

przekazano go do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był 27.06.1940 r. jako 

więzień nr 1275. Zginął 3.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

13563/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:10, 

określenie przyczyny zgonu to „Nierenentzündung” (zapalenie nerek).  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 152; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 36; L. Musiolik, Od 

Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; APMA-B „Księga zgonów”, t. 10, s. 63, nr 
id. 12098; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki – Agnieszki Kasza z d. Reś), skor. 10. 

 

RICHTER ALEKSANDER,  
Więzień tymczasowego więzienia w Gierałtowicach, obozu odosobnienia w 

Geismannshof. 

Mieszkaniec miejscowości Pniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki. Były powstaniec 

– uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej. Wpierw przebywał w Gierałtowicach, gdzie utworzono w 

pierwszych dniach okupacji punkt dla Internowanych. Z Gierałtowic 
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przetransportowany został do więzienia w Gliwicach, skąd po przesłuchaniach 

przekazano go 16.10.1939 r. do obozu odosobnienia w Geismannshof pod 

Norymbergą. Został zwolniony z tego obozu po kilku dniach (28.10.1939 r.).  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

ROBOTA WŁADYSŁAW ks.  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Pochodził z Gierałtowic k/Rybnika. Za odmowę współdziałania z władzami 

okupacyjnymi, aresztowany 8.09.1939 r. i przetransportowany do pierwszego 

obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika, a usytuowanego w lesie między 

Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Zmarł na skutek tortur jakie 

przechodził w tym obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

ROBOTA WŁADYSŁAW ks.,  
Zginął w Pilchowicach. 

Urodzony 27.06.1872 r. w Gostomii w powiecie prudnickim - ksiądz katolicki, 

działacz narodowy i społeczny. Gimnazjum ukończył w Prudniku, a studia 

teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, święcenia kapłańskie otrzymał 

11.05.1898 r. we Wrocławiu. Po utworzeniu w roku 1922 Administracji 

Apostolskiej dla Śląska Polskiego został mianowany konsultorem, a następnie 

radcą duchownym, wice dziekanem dekanatu dębieńskiego i sędzią pro 

synodalnym. Był budowniczym kościoła parafialnego w Gierałtowicach pow. 

rybnicki. Po wybuchu drugiej wojny światowej został przez grupę esamanów 

wywieziony wraz z czternastoma innymi Polakami do lasów pod Pilchowicami, 

gdzie 8.09.1939 r. wszyscy zostali zamordowani. W czerwcu 1945 r. 

zidentyfikowano jego zwłoki na cmentarzu w Pilchowicach i 29 września 1946 

r. złożono je na cmentarzu parafialnym w Gierałtowicach. 
Bibliografia: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod 

okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978, s. 203; (Z SUPLEMENTU).. 
 

ROEHRICH PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz nr 15588, KL Oranienburg nr 12081, KL Ravensbrück. 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 11.07.1918 r. w Pszczynie, syn Jana, zamieszkały w Jastrzębiu pow. 

rybnicki. Aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz, 15.05.1941 r. 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15588. Następnie, 

przeniesiony do KL Oranienburg - tam zarejestrowany jako więzień nr 12081. 

Kolejny raz przeniesiony – tym razem do KL Ravensbrück. Mimo ciężkich 

warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał 

wolność 30.04.1945 r. – wyzwolony przez Armię Czerwoną. 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 100; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 

i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

ROEZNER JÓZEF,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej, przetransportowany został do pierwszego obozu 

koncentracyjnego w pobliżu Rybnika, a usytuowanego w lesie między 

Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. i więziony w Nieborowicach. 

Przeżył w tym obozie i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ROEZNER RYSZARD,  
Więzień KL Mauthausen nr 11340. 

Urodzony 27.03.1900 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, mieszkaniec tej 

miejscowości. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do KL Mauthausen gdzie otrzymał numer więźnia 11340. Mimo 

potwornych warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ROGUT JANINA,  
Więzień KL Ravensbrück nr 43464. 

Urodzona 25.06.1925 r., córka Stanisława, zamieszkała w Rybniku. 

Aresztowana 14.01.1944 r. i przetransportowana do KL Ravensbrück, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 43464. Odzyskała 

wolność 5.05.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

ROHRBACH EUGENIUSZ,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Gaszowic pow. rybnicki, były kierownik szkoły w Piecach. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Dachau gdzie zginął. Brak jest innych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

ROJEK ERNEST,  
Więzień w KL Auschwitz nr 47713. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Urodzony 21.01.1925 r. w Gotartowicach k/Rybnika, mieszkaniec Rybnika. 

Aresztowany w drugim roku okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do KL 
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Auschwitz, gdzie zarejestrowany został 17.07.1942 r. w obozowej ewidencji 

jako więzień nr 47713. Zwolniony z obozu 11.07.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 199. 

 

ROMAŃSKI JAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Czernicy pow. rybnicki. Aresztowany przez członków Freikorpsu i 

pobity do utraty przytomności na miejscowym posterunku policji. Stamtąd 

przekazany do KL Buchenwald. Zmarł w krótkim czasie od osadzenia w 

obozie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ROSE MARIA, 
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 14.12.1908 r. w Rybniku, córka Juliusza i Elżbiety. W okresie 

okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Dortmundzie. Po aresztowaniu przekazana 

do KL Auschwitz gdzie zginęła 1.07.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 24461/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 7:15, 

określenie przyczyny zgonu to „Grippe bei Herzmuskelschwäche” (grypa przy 

niewydolności mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1162; APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 457, nr id. 57900. 

 

RÓŻAŃSKA PELAGIA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku. 

Urodzona w 1919 r. Przed wojną pracowała w kop. „Emma” w Radlinie jako 

telefonistka. 1.09.1939 r. została zwolniona z pracy i była bezrobotna. Dnia 

19.01.1940 r. wezwano ją na policję i oskarżono o rozrzucanie antyniemieckich 

ulotek przed bramą kopalni „Emma”. Z Radlina została przewieziona do 

więzienia w Rybniku, a po trzech miesiącach – 20.04.1940 r. zwolniono do 

domu. Musiała się jednak codziennie zgłaszać na posterunku policji. Ponieważ 

obawiała się ponownego aresztowania, od maja 1940 r. ukrywała się u krewnych 

w Rzędówce a następnie przeniosła się do Sosnowca gdzie zamieszkała u ciotki 

i tam ukrywała się do końca okupacji. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Wandy, Pelagii Franciszka i Józefa Różańskich). 

 

RÓŻANSKA WANDA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Ravensbrück nr 3711. 

Urodzona w 1915 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki. 

Po ukończeniu gimnazjum Sióstr Urszulanek w Rybniku, 

rozpoczęła studia polonistyczne w Poznaniu, które ukończyła 

w czerwcu 1939 r. W okresie okupacji aresztowana i wpierw 

więziona w Rybniku, a następnie przekazana do KL 

Ravensbrück gdzie zarejestrowana została jako więźniarka nr 

3711. Była zatrudniona przy robotach ziemnych, karczowaniu 

lasu, wyjeżdżała na roboty do pobliskich folwarków,  
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natomiast ostatnie trzy lata – do 2.04.1945 r. – pracowała w 

warsztacie szewskim, gdzie przetrwała do końca 

funkcjonowania obozu.  

Podczas ewakuacji obozu, skorzystała z nadarzającej się okazji i z trzema 

innymi więźniarkami uciekła z kolumny ukrywając się w pobliskim lesie. Gdy 

reszta kolumny więźniów przeszła dalej, wyszły z ukrycia i udały w przeciwnym 

kierunku. Po wielu perypetiach dostała się do Poznania, a stamtąd wróciła do 

domu do Rybnika. Powróciwszy do domu, po dosyć długiej rekonwalescencji, 

podjęła pracę nauczycielki w rybnickim gimnazjum, gdzie pracowała do 

przejścia na emeryturę. Zmarła w styczniu 1999 r. Pochowana jest w 

miejscowości swojego urodzenia – w Biertułtowach.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 154; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 355; Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację 

Wandy, Pelagii Franciszka i Józefa Różańskich), skor. 2. 
 

RÓŻAŃSKA WANDA,  
Więźniarka KL Ravensbrück nr 3711. 

Urodzona 10.01.1915 r., córka Józefa, zamieszkała w Radlinie pow. rybnicki. 

Aresztowana 22.05.1940 r. i przetransportowana do KL Ravensbrück, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 3711. Odzyskała 

wolność 1.05.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

RUDA STANISŁAW,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 61619. 

Urodzony 12.11.1912 r. w Mikulczycach w pow. bytomskim, syn Antoniego i 

Marty z d. Greiner. Po plebiscycie przeniósł się z rodziną do Knurowa pow. 

rybnicki. W latach 1924-1928 uczęszczał do rybnickiego gimnazjum. Pracował 

w charakterze laboranta w Zakładach Koksowniczych w Knurowie. Od początku 

okupacji hitlerowskiej, działał w ruchu oporu – zaangażowany w akcjach 

niesienia pomocy prześladowanym. W dniu 7.01.1942 o północy został 

aresztowany w Knurowie i przetransportowano go do więzienia w Rybniku, 

skąd dopiero po dłuższym przetrzymywaniu przekazany został do KL 

Auschwitz, i zarejestrowany 26.08.1942 r. jako więzień nr 61619. Zginął 

8.01.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 976/1943 – potwierdzonego 

przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:00, określenie przyczyny zgonu to 

„Bronchopneumonie” (zapalenie oskrzeli i płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 207; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 154; Księga Pamiątkowa 
Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 46; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, 

Poznań 1989, s. 101; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; 

APMA-B „Księga zgonów”, t. 1, s. 968, nr id. 39276. 
 

RUDOL PIOTR,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Mauthausen. 
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Urodzony 9.09.1901 r. w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl., z zawodu był 

ślusarzem. Po pierwszej wojnie światowej brał udział w ruchu na rzecz 

przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Był wielkim społecznikiem. Należał do 

POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego 

powstania. W trzecim był w 4 kompanii 14 pułku piechoty. Od 2.05.1921 r. do 

2.07.1921 r. członek Chrześcijańskich Związków Zawodowych, sekretarz Rady 

Zakładowej w koksowni i członek Związku Powstańców Śląskich w Radlinie 

Dolnym. Jako sekretarz Rady Zakładowej starał się pomagać robotnikom i 

wymuszał ich przyjmowanie do pracy. W 1923 r. ożenił się z Marią z d. 

Brazańska. Posiadał odznaczenia: Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności i 

Krzyż Zasługi II Klasy, Medal Niepodległości. Gdy inni koledzy namawiali go 

do ucieczki na wschód, on zdecydował się pozostać i wyraził chęć pracy w 

koksowni. Dnia 8.09.1939 r. został aresztowany i więziony w piwnicy Urzędu 

Gminnego w Radlinie, następnie był przekazywany do innych więzień: w 

Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu i ostatecznie przekazany do KL 

Buchenwald. Wiosną 1940 r. przeniesiono go do KL Mauthausen. Pracując w 

kamieniołomach, w upalny dzień, nękany pragnieniem, nie bacząc na zakaz 

zblizania się do wody, postanowił je ugasić. Za czyn ten został skatowany, trafił 

do izby chorych, a po trzech dniach (13.08.1940 r.) zmarł. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Marii Barteczko-Rudol), skor. 2; Informacja 
Stanisława Sachsa z Radlina; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

RUPNIK AUGUSTYN,  
Więzień KL Oranienburg. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany 

do KL Oranienburg gdzie zginął. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

RYGOŁ JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 114755, KL Mauthausen. 

Urodzony 21.08.1903 r. w Gogolinie na opolszczyźnie. Członek POW Górnego 

Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Po plebiscycie 

mieszkaniec Rybnika. Pracownik umysłowy zatrudniony na stacji PKP w 

Rybniku. Od początku okupacji hitlerowskiej, żołnierz organizacji 

konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany przez gestapo 13.02.1943 r., przewieziony 

został w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz i umieszczony na okres 

śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie, skazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 

12.04.1943 r. jako więzień nr 114755. Dnia 23.06.1944 r. przekazany 

transportem zbiorowym do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie przeżył i doczekał się wyzwolenia obozu w dniu 5.05.1945 

r. przez wojska amerykańskie Po wyzwoleniu pracował ponownie na stacji PKP 

w Rybniku. Zmarł w 1958 r. na skutek ciężkiej choroby nabytej w obozie. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 156; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 323; L. Musiolik, Od 

Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37.  
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RYSZKA JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 120431, KL Buchenwald nr 87938. 
Urodzony 1.11.1918 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przekazany transportem 

zbiorowym do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji 

dnia 7.05.1943 r. jako więzień nr 120431. Następnie, przekazany do KL 

Buchenwald i zarejestrowany jako więzień nr 87938. Przeżył w obozie do jego 

wyzwolenia w dniu 11.04.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 338. 

 

RZECHANEK ROBERT,  
Więzień w KL Auschwitz nr 89593. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Urodzony 28.05.1896 r. (Henneberg) pow. raciborski, syn Karola i Emerenty z 

d. Michalik, mieszkaniec Raciborza. Po aresztowaniu przez gestapo, przekazany 

do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 18.01.1943 r. jako więzień nr 

89593. Zginął 21.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20516/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:25, określenie 

przyczyny zgonu to „Sepsis bei Parotitis” (ogólne zakażenie organizmu przy 

wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 1034, nr id. 55478. 

 

RZODECZKO ANTONI, 
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 18.01.1900 r., mieszkaniec Pogrzebienia k/Rydułtów pow. rybnicki, 

był pracownikiem Urzędu Pocztowego w Pogrzebieniu. Aresztowany 4.09.1939 

r. wraz z Marią i Pawłem Niestrojami – aresztowania dokonali miejscowi 

renegaci. Znęcano się nad nimi na posterunku w Brzeziu-Debiczu, następnie 

przekazani zostali do gestapo w Raciborzu, skąd wysłano ich do KL 

Buchenwald. Antoniego przesłano następnie do KL Mauthausen-Gusen, gdzie 

zatrudniony był w kamieniołomach. Zginął w tym obozie 27.04.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

SACHS JÓZEF, 
Więzień KL Buchenwald.  

Urodzony w 1900 r. w Radlinie-Obszarach pow. rybnicki, był górnikiem i 

pracował w kop. „Emma” w Radlinie. Bardzo aktywny członek Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, śpiewak i aktor w Towarzystwie Śpiewaczym 

„Jutrzenka”. Przed okresem plebiscytowym, przebywał przez jakiś czas w woj. 

poznańskim na przeszkoleniu wojskowym. Wrócił jednak w rodzinne strony tuż 

przed plebiscytem i brał udział w akcji plebiscytowej w 1921 r. Uczestniczył 
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także w trzecim powstaniu śląskim. Posiadał odznaczenie: Śląski Krzyż 

Powstańczy. W 1922 r. przeniósł się do Świętochłowic, ożenił się i zatrudnił 

jako posterunkowy policji. Z powodu choroby, powrócił w rodzinne strony do 

Obszar (wraz z rodziną założoną w Świętochłowicach), i dorabiał do skromnej 

renty policyjnej – podejmując pracę w Zakładach Koksochemicznych w 

Radlinie. Dnia 3.09.1939 r. został aresztowany i przekazany do KL Buchenwald 

gdzie zginął w połowie 1940 roku. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Karola Sachsa), skor. 2; Informacja Stanisława Sachsa 
z Radlina. 

 

SACHS LEOPOLD, 
Więzień w Katowicach, KL Sachsenhausen nr 26138, KL Neuengammenr 512, KL 

Dachau nr 21404. 

Urodzony 16.11.1898 r. w Bottrop – Westfalia, mieszkaniec 

Radlina-Obszary pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły w 

Bottrop, zaczął tam pracować jako górnik. W 1917 r. 

zaciągnięty do wojska niemieckiego. Gdy jednak dostał kilka 

dni urlopu, przed wyjazdem na front przeszedł granicę 

holenderską bo nie zamierzał jako Polak walczyć przeciwko 

aliantom.  

W 1919 r. przyjechał z rodzicami na Śląsk wstępując do polskiej armii. W 1920 

r. zwolnił się z wojska. Był członkiem Towarzystwa Śpiewaczego i 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Obszarach. Był komendantem POW 

Górnego Śląska na Obszary i pracownikiem komisariatu plebiscytowego w 

Rybniku. W trzecim Powstaniu Śląskim jako sierżant w kompanii sztabowej – 

pod dowództwem Augusta Kuśki szturmował 3.05.1921 r. siedzibę niemieckiej 

policji plebiscytowej w „kop. „Emma” w Radlinie. Walczył też pod Gorzycami i 

prowadził powstańców na miejscowość Olza. Po trzecim powstaniu pracował do 

1927 r. w kop. „Emma” (na powierzchni). Od 1928 r. do drugiej wojny 

światowej był listonoszem. Na parę dni przed wrześniem 1939 r. udał się wraz z 

rodziną na wschód i dotarł aż pod Lwów. Widząc jednak bezsens tej ewakuacji, 

wrócił do Obszar 10.10.1939 r. a już 13.10.1939 r. został aresztowany i 

przekazany do więzienia w Katowicach. Dnia 27.06.1940 r. przetransportowany 

został do KL Sachsenhausen i oznaczony nr 26138. Następnie, 4.11.1940 

przeniesiony do KL Neungamme nr 512, i w niedługim czasie do KL Dachau 

gdzie zarejestrowano go jako więźnia nr 21404. Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozach, w których przebywał, przeżył i doczekał się wyzwolenia 

obozu przez wojska amerykańskie w dniu 29.04.1945 r. Od 1946 r. do 1947 był 

Przewodniczącym Rady Narodowej w Radlinie, założycielem Związku byłych 

więźniów politycznych. Posiadał odznaczenia: Śląski Krzyż Powstańczy, 

Gwiazdę Śląską, a także Krzyż Orderu Odrodzenia polski. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Leopolda Sachsa), skor. 2, skor. 3; Informacja 

Stanisława Sachsa. 

 

SAMULOWSKI JULIAN, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 
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Urodzony 25.05.1890 r. w Gietrzwałdzie na Warmii, syn Andrzeja i Marty z d. 

Nowacka, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Kształcił się w szkole muzycznej w 

Świętej Lipce, następnie w konserwatorium w Berlinie. Studia ukończył w 1913 

r. W poszukiwaniu pracy przyjechał na Śląsk, skąd pochodziła jego matka 

(urodzona w Mikołowie), i rozpoczął pracę w Żorach jako organista i dyrygent 

chóru kościelnego, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Gertrudę z d. König. Po 

pierwszej wojnie światowej, podczas której został wcielony do wojska, wrócił 

do Żor, gdzie w styczniu 1919 r. objął dyrygenturę chóru Towarzystwa 

Śpiewaczego „Feniks”. Jesienią 1919 r. wyjechał na Warmię do Gietrzwałdu, 

gdzie brał udział w reaktywowaniu Towarzystwa Ludowego, następnie 

uczęszczał na kurs dla agitatatorów plebiscytowych w Warszawie, później 

wrócił do Żor. Były powstaniec – brał udział w drugim powstaniu śląskim, a po 

jego upadku, jako dyrygent związkowy organizował zjazdy kół śpiewaczych 

okręgu opolskiego i wodzisławskiego. Skomponował kilka utworów na użytek 

chóru kościelnego. Doprowadził do końca prace przy organizowaniu I 

Ogólnośląskiego Zjazdu Kół Śpiewaczych. W 1921 r. został powołany na 

stanowisko dyrygenta orkiestry plebicytowej.  Brał czynny udział w trzecim 

powstaniu śląskim, a po powstaniu ze względów rodzinnych, podjął pracę w 

Dyrekcji Kolei Państwowych w Katowicach jako kapelmistrz, a następnie w 

Królewskiej Hucie (Chorzowie) jako organista. W 1922 r. był dyrygentem 

orkiestry w kopalni „Knurów”. Zainicjował wydawanie pieśni śląskich (I zeszyt 

– Śpiewnik Związku). Był człowiekiem niepokornym, a częste zatargi nie tylko 

na tle politycznym przyczyniły się do tego, że często zmieniał pracę i miejsce 

zamieszkania. W latach 1922-29 pracował jako organista. W latach 1930 i 1931 

zajął się działalnością polityczną, będąc zwolennikiem Wojciecha Korfantego, 

jednak na skutek stanowczego sprzeciwu żony, działalności tej zaprzestał. Do 

wybuchu drugiej wojny światowej pracował w Dyrekcji Okręgowej Kolei 

Państwowych w Katowicach jako urzędnik i kapelmistrz, będąc jednocześnie 

dyrygentem chóru „Feniks” w Żorach. Aresztowany 2.05.1940 r. i osadzony w 

KL Dachau, skąd przeniesiono go do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zmarł 

8.11.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

SANDER MICHAŁ, 
Więzień KL Auschwitz nr 62587, KL Buchenwald nr 42866. 

Urodzony 28.11.1924 r. w Raciborzu. Po aresztowaniu przetransportowany do 

KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 1.09.1942 r. jako 

więzień nr 62587. Następnie, przetransportowany do KL Buchenwald i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 42866. Przeżył w obozie do jego wyzwolenia w 

dniu 11.04.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 208; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 
 

SANECZNIK ZYGMUNT, 
Więzień w Rzeszowie. 
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Urodzony 11.03.1923 r. w Rybniku. Były uczeń rybnickiego gimnazjum, 

harcerz IV Drużyny Harcerzy im. Henryka Sienkiewicza w Rybniku. Gdy 

rozpoczęła się okupacja hitlerowska przedostał się na teren Małopolski – 

zamieszkał w Mielcu i tam zaangażował się w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany 4.02.1944 r. w Mielcu – był więziony przez kilka dni w 

Rzeszowie. Sąd doraźny skazał go wraz z dziewięcioma kolegami na karę 

śmierci. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 11.02.1944 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 157. 

 

SAWICKI ALFONS ks.,  
Więzień KL Stutthof nr 9128, KL Sachsenhausen nr 21119, KL Dachau nr 22691. 

Urodzony 6.02.1913 r., syn Stanisława, duchowny, 

zamieszkały w okresie okupacji w Rybniku. Aresztowany 

5.02.1940 r. i przetransportowany do KL Stutthof, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 9128. 

Następnie, przenoszony do KL Sachsenhausen i tam był 

więźniem nr 21119, do KL Dachau i zarejestrowany jako 

więzień nr 22691.  

Nieznany jest dalszy los księdza Sawickiego. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

SCHLESINGER WIKTOR GERARD, 
Więzień KL Auschwitz nr 115562. 

Urodzony 1.04.1919 r. w Rybniku, syn Walentego i Matyldy z d. Ogon, 

zamieszkały w Rybniku. Po aresztowaniu przekazany transportem zbiorowym 

do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 16.04.1943 r. jako więzień nr 115562. 

Zginął w tym obozie 30.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

31200/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:45, 

określenie przyczyny zgonu to „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1146; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21 s. 1168, nr id. 61577. 
 

SCHUTZ KURT,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 2.11.1919 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, syn Jakuba i Pauli, 

mieszkaniec Rydułtów. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz 

gdzie zginął 21.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3353/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Lungenentzündung” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1146; APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 351, nr id. 4975. 

 

SEKUŁA JÓZEF, 
Więzień KL Auschwitz nr 33263. 
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Urodzony 10.10.1897 r. w miejscowości Dolna Wieś pow. rybnicki, syn 

Emanuela i Marii z d. Gilner, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w 

Katowicach. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany został 29.04.1942 r. jako więzień nr 33263. Zginął 12.07.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 14770/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 21:20, określenie przyczyny zgonu to 

„Fleckfieber” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 170; APMA-B „Księga zgonów”, t. 10, s. 1266, nr id. 13301. 

 

SEKUŁA KAROL, 
Więzień w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 18.09.1879 r., mieszkaniec Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, 

z zawodu krawiec. W okresie plebiscytu i powstań śląskich, tytułowano go 

„Polskim Królem w Lubomi”. Przed pierwszą wojną światową organizował 

polskie wiece, był śpiewakiem kościelnym, organizował wycieczki do Krakowa, 

występował w amatorskim zespole teatralnym, prowadził polską bibliotekę w 

Lubomi. Za tak spontaniczną działalność dla miejscowego przedwojennego 

środowiska siedział w więzieniu w Raciborzu. Bardzo zaangażował się w 

agitację na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Był członkiem POW 

Górnego Śląska, współzałożycielem chóru mieszanego „Lutnia”. W swojej 

stodole przechowywał broń sprowadzoną ze Strumienia i Pruchnej. W trzecim 

powstaniu śląskim zaopatrywał powstańców w prowiant. Po podziale Górnego 

Śląska na część polską i niemiecką, w 1922 r. wybrany został wójtem gminy 

Lubomia. Za zasługi dla Polski został między innymi odznaczony Krzyżem 

Powstańczym. Został aresztowany już w drugim dniu okupacji hitlerowskiej i 

więziony w Rybniku, ale po dwóch dniach zwolniony. Drugi raz został 

aresztowany 6.09.1939 r. i przekazany do więzienia w Raciborzu, Zgorzelcu, 

Rawiczu i następnie do KL Buchenwald gdzie zginął 10.03.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki Reginy Sekuła), skor. 7. 

 

SEMAN PAWEŁ KAROL, 
Więzień KL Mauthausen-Gusen, KL Dachau. 

Urodzony 10.01.1898 r. w Niewiadomiu pow. rybnicki. Członek POW Górnego 

Śląska, był uczestnikiem trzech powstań śląskich, był członkiem Związku 

Powstańców Śląskich. Poszukiwany przez okupanta ukrywał się od początku 

okupacji hitlerowskiej, a w grudniu 1939 r. usiłował przedostać się na Węgry. 

Aresztowany w czerwcu 1940 r na granicy węgiersko-słowackiej, przekazany do 

KL Mauthausen-Gusen a następnie do KL Dachau gdzie zginął l.09.1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 
Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 40; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, 

Rybnik 2000, s. 158; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

SIĄKAŁA ALOJZY,  
Więzień  KL Auschwitz nr 109857. 

 

 

 



 343 

Urodzony 2.02.1915 r. w Jaworzu pow. cieszyński, z zawodu ogrodnik, 

mieszkaniec Rybnika. Po przeszkoleniu na kursie żandarmerii w Grudziądzu, 

pracował od 9.07.1936 do 27.10 1937 r. w służbie policyjnej, następnie w 

więziennictwie. Od 14.12.1938 do 20.02.1939 r. pracował w kop. „Rymer” w 

Niedobczycach. W pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej przeniósł się do 

pracy na kolei i tam zaangażował się w działalność konspiracyjną w organizacji 

ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz. 

Po przesłuchaniach przekazany został 22.03.1943 r. na pobyt w obozie i 

zarejestrowany jako więzień nr 109857. Zginął 25.06.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23303/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 15:01, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 26; Rybnik. 
Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 244, 245; Danuta Czech, 

Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 450; „Zeszyty Oświęcimskie I”, Oświęcim 1957, s. 

II/20; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 274; APMA-B „Księga zgonów”, 
Tom 16, s. 791, nr id. 56753.   

 

SIEJKA EDMUND, 
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkaniec Boguszowic k/Rybnika, syn Józefa i Rozalii. Aresztowany wraz z 

rodzicami w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym 

Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Materiały archiwalne J. Delowicza.  

 

SIEJKA JÓZEF, 
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 
Mieszkaniec Boguszowic k/Rybnika. Aresztowany wraz z żoną i synem w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SIEJKA ROZALIA, 
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkanka Boguszowic k/Rybnika. Aresztowana wraz z mężem i synem w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losach tej więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SIERNY ALOJZY,  
Więzień KL Oranienburg, KL Dachau. 

Urodzony 5.12.1900 r., mieszkaniec Rybnika. Były powstaniec – uczestnik 

trzech powstań śląskich. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w 

działalność ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany 

21.05.1940 r. i przewieziony do KL Oranienburg, a następnie do KL Dachau 

gdzie zginął 13.07.1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 158; Zbiory J. Delowicza.  
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SIERPSIAK MIECZYSŁAW,  
Więzień KL Mauthausen nr 95974. 

Urodzony 7.04.1926 r., syn Dominika, zamieszkały w Wodzisławiu Śl. pow. 

rybnicki. Aresztowany 1.08.1944 r. i przetransportowany do KL Mauthausen, 

tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 95974. Odzyskał 

wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

SIKORA JAN,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Urodzony w 1896 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki, górnik, były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany zaraz na początku 

okupacji hitlerowskiej i przetransportowany do pierwszego obozu 

koncentracyjnego w pobliżu Rybnika, a usytuowanego w lesie między 

Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. Zginął w tym obozie i 

pochowany został we wspólnej mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SIKORA JÓZEF,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany zaraz na początku okupacji 

hitlerowskiej i przetransportowany do pierwszego obozu koncentracyjnego w 

pobliżu Rybnika, a usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami 

– Pilchowicami. Przeżył okrucieństwa tego obozu i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SIKORA JÓZEF,  
Więzień KL Skrochowice. 

Urodzony 22.03.1896 r. w Rydułtowach pow. rybnicki. 

Naczelnik i trener Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na 

rejon rybnicki z siedzibą w Knurowie. Uczestniczył w 

powstaniu śląskim do momentu kiedy to powstańcy 

zamordowali dyrektora kopalni „Rydułtowy”. Według Sikory 

– dyrektor był dobrym gospodarzem, dbał o robotników, o 

czym świadczy chociażby to, że wybudował dla nich dwa 

osiedla mieszkaniowe.  

Został aresztowany już 1.09.1939 r. za przynależność do Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” i wywieziony do KL Skrochowice. Tam przebywał 

razem ze znanym pisarzem Śląska Cieszyńskiego – Gustawem Morcinkiem. 

Przebywał w obozie przez kilka miesięcy, gdyż obóz założony w ruinach 

cukrowni – bez zadaszeń, a więc nie zabezpieczający więźniów przed opadami 

atmosferycznymi, został zlikwidowany w dość krótkim czasie. Po powrocie do 

domu, został wysłany przez Arbeitsamt do pracy przymusowej w Kędzierzynie, 

i tam pracował do wyzwolenia w 1945 r. Po wojnie pracował jako weterynarz. 

Zmarł 12.09.1973 r. 
Bibliografia: Informacja członka rodziny – M. Płonka; (Z SUPLEMENTU). 
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SIKORA STANISŁAW,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec gminy Pstrążna pow. rybnicki. Aresztowany 2.05.1940 r. (miał 

szesnaście lat) i przekazany do KL Dachau, a następnie przeniesiony do 

Mauthausen-Gusen gdzie zginął we wrześniu 1941 r. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

SITEK ADAM,  
Więzień KL Auschwitz nr 10936. 

Urodzony 24.12.1907 r. w Jastrzębiu pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji 

5.03.1941 r. jako więzień nr 10936. Brak dokładniejszych informacji o losie tego 

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

1998, s. 86; Zbiory J. Delowicza.  

 

SITKO JÓZEF, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 29.08.1911 r. w Połomi pow. rybnicki. Podczas okupacji 

hitlerowskiej, został zmuszony do podjęcia służby wojskowej w wojsku 

niemieckim. Gdy jednak jako wojskowy przyjechał na urlop, nie chciał wracać 

do jednostki więc okaleczył się (wbił igłę w żyłę). Uznano to za pretekst do 

zrezygnowania z dalszej służby wojskowej i sądzono go przed sądem 

wojskowym, który wydał wyrok kary śmierci, lecz wyroku nie wykonano – 

przesyłając go do KL Mauthausen gdzie wkrótce i tak zginął. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją prezes Koła ZBoWiD w Połomi – Józef Gąsior). 

 

SIUDMOK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz. Brak innych informacji o 

tym więźniu ponad to, że mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 

przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

SIWAK WASYL,  
Więzień KL Auschwitz nr 78825. 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 11.05.1917 r. w Wielopolu k/Rybnika. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 
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dnia 30.11.1942 r. jako więzień nr 78825. Przeniesiony 12.03.1943 r. do Gross-

Rosen. Brak dalszych informacji o jego losie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 232. 

 

SIWIEC FERDYNAND,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz, KL Mauthausen. 

Urodzony 15.05.1900 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, wykonywał zawód 

górnika. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – brał udział w trzecim 

powstaniu śląskim. Aresztowany w okresie okupacji hitlerowskiej tj. 9.05.1941 

r. i przez dziewięć miesięcy więziony w Rybniku, a nastepnie przekazany do KL 

Auschwitz i z kolei przesłany do KL Mauthausen gdzie zginął 25.08.1942 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 160; Zbiory J. Delowicza; W zachowanych 
dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SKALEC FRYDERYK,  
Więzień w Katowicach, KL Auschwitz nr 116688. 

Urodzony 7.01.1914 r. w miejscowości Krempa, mieszkaniec Knurowa pow. 

rybnicki. Po aresztowaniu przetransportowany do więzienia w Katowicach, a 

stamtąd do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 19.04.1943 r. w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 116688. 15.07.1944 r. został przeniesiony 

prawdopodobnie do więzienia w Raciborzu i tam został wyzwolony 7.05.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 328; APMA-B karta personalna (Häftlings-Personal-Karte, tom 7, s. 288-289, sygn. D-AuI-3a/1365-

1684, nr inw. 174146). 

 

SKALEC HENRYK,  
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Knurowa pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej, został przekazany do więzienia w Katowicach i tam na 

skutek orzeczenia doraźnego sądu, skazany na śmierć. Został zgilotynowany. 

Brak innych danych na temat losów tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SKIBIŃSKI WALENTY,  
Więzień KL Mauthausen nr 45596. 

Urodzony 3.04.1925 r., syn Stanisława, zamieszkały w Wodzisławiu Śl. 

Aresztowany 16.01.1943 r. i przetransportowany do KL Mauthausen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 45596. Odzyskał wolność 

5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

SKOWRON STANISŁAW, Supl. 
Więzień KL Buchenwald nr 1073/9501. 

Urodzony 28.05.1922 r., syn Leona, zamieszkały w Rydułtowach, pow. 

rybnicki. Aresztowany 16.10.1939 r. i przetransportowany do KL Buchenwald, 
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zarejestrowany jako więzień nr 1073/9501. Odzyskał wolność 3.07.1941 r. – 

zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach. 

 

SKOWRONEK ERWIN,  
Więzień gestapo w Rybniku, Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 1.10.1916 r. w Radlinie pow. rybnicki, syn Jana i Marty z d. Heliosz, 

mieszkaniec Radlina. Bardzo aktywny członek Związku Harcerstwa Polskiego. 

Ukończył czteroletnią szkołę handlową w Rybniku, a następnie odbył czynną 

służbę wojskową. Z wojska został przedwcześnie zwolniony, ze względu na 

nabytą chorobą – otrzymał niewielką rentę. Po powrocie do domu, pracował 

jako urzędnik w starostwie w Rybniku, ale na dwa lata przed wybuchem drugiej 

wojny światowej, przeniósł się do pracy w kop. „Emma” w Radlinie. Podczas 

okupacji nadal tam pracował do czasu, gdy odmówił podpisania volkslisty i 

napisał, że jest narodowości polskiej. W 1940 r. ożenił się z Gertrudą z d. 

Szostek z Biertułtów, a w ich domu odbywały się spotkania zaufanych 

znajomych Polaków. Grywano w karty, ale posiadając nielegalnie odbiornik 

radiowy, słuchano polskojęzycznych wiadomości z Londynu, gromadzono i 

rozdzielano pieniężne ofiary dla najbiedniejszych Polaków pokrzywdzonych 

przez okupanta. Odwiedzał Skowronków także Wilhelm Wawrzyńczyk, 

współorganizator ruchu oporu na powiat rybnicko-wodzisławski, Jan Szulik z 

Głożyn – były poseł na sejm i inni. Dnia 12.04.1942 r. o 23:30 gestapo i szupo 

wtargnęło do domu Skowronków – przeprowadzając oczywiście rewizję 

wszystkich pomieszczeń. Erwin został aresztowany i odwieziony do budynku 

Gminnej Radu Narodowej w Radlinie, gdzie w piwnicy mieściło się tymczasowe 

więzienie. Następnego dnia odwieziony został do więzienia w Rybniku. Z 

Rybnika przetransportowano go do więzienia śledczego w Mysłowicach i 

przebywał tam ponad cztery miesiące. 5.09.1942 r. został przekazany do KL 

Auschwitz gdzie zginął – rozstrzelany 21.09.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 33222/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 16:00, określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał 

serca).  
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 216, nr id. 31409; Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację 

Karola Sachsa), skor. 2. 

 

SKOWRONEK GERTRUDA z d. SZOSTEK,  
Więźniarka gestapo w Rybniku, Wodzisławiu, KL Auschwitz nr 8573. 
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Urodzona 19.12.1918 r. w Radlinie-Głożyny pow. rybnicki, córka Józefa i 

Wiktorii z d. Konieczny, zamieszkała w Radlinie-Głożyny. Harcerka, ukończyła 

kurs przysposobienia obronności kraju dla drużynowych ZHP. Zaangażowała się 

w działalność konspiracyjną wraz z mężem Erwinem od początku okupacji 

hitlerowskiej. Łączniczka pomiędzy Inspektoratem Rybnickim, a Okręgiem 

Śląskim ZWZ/AK. Aresztowana 13.04.1942 r. w swoim domu wraz z Marią 

Olszewską, z którą współpracowała. Więziona przez sześć tygodni w więzieniu 

w Rybniku, skąd wywieziona została do Wodzisławia Śl. Następnie, 11.07.1942 

r. przekazana do KL Auschwitz i zarejestrowana jako nr obozowy 8573. W tym 

obozie zachorowała na tyfus, dostała się na izbę chorych, gdzie odwiedzała ją 

Maria Grzesiewska-Wojciechowska. Zmarła 28.01.1943 r. (miała zaledwie 24 

lata). Według wystawionego aktu zgonu nr 4123/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:00, określenie przyczyny zgonu to 

„Rippenfellentzündung” (zapalenie opłucnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 494, 666; APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 1107, nr id. 42386; Zbiory J. Delowicza (42, 71 s. 176, 

319, Informacja Erny Bonarek), (relacja Zofii Warzecha z d. Szostek, Salomei Kolarczyk z d. Skowronek), 

skor. 2; 

 

SKOWRONEK HENRYK,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec wioski Raszczyce w pow. rybnickim. Aresztowany już na początku 

okupacji hitlerowskiej tj. 20.09.1939 r. i przekazany do KL Buchenwald. Brak 

innych informacji o tym więźniu. Został zwolniony z obozu w marcu 1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SKOWRONEK JAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Mauthausen. 

Urodzony 16.05.1900 r. w Poszowicach pow. kozielski, mieszkaniec Pszowa 

pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął pracę jako młodociany 

górnik w kop. „Anna” w Pszowie. Pod koniec pierwszej wojny światowej był na 

froncie zachodnim, a po wojnie znowu pracował w kop. „Anna”. W lutym 1919 

r. wstąpił do POW Górnego Sląska. Były powstaniec – uczestnik trzech powstań 

śląskich, członek Związku Powstańców Śląskich, brał udział w działaniach na 

rzecz obrony interesów polskich. Należał do tych działaczy polskich, którzy 

spowodowali zamknięcie mniejszościowej niemieckiej szkoły w Pszowie. Przed 

drugą wojną światową, w sierpniu 1939 r. stał z bronią w ręku na pograniczu 

Polsko-Niemieckim w Suminie. W chwili wybuchu wojny uchodził na wschód i 

doszedł aż do Jarosławia. Już jednak w sierpniu 1940 r. wrócił do Ochojca 

k/Rybnika, bo tam przebywała jego żona. Przy zameldowaniu się na policji, 

został aresztowany i przebywał w więzieniu w Rybniku, a stamtąd został 

przesłany do KL Mauthausen. Pracował w obozie przy gaszeniu wapna. Zginął 

28.10.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata – Jerzego Skowronka), skor. 10; W ocalałej 

kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.. 

 

SKROBOL SYLWESTER,  
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Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Kleszczowa - obecnie dzielnicy Żor. Aresztowany i 

przetransportowany do KL Mauthausen, gdzie zginął 18.07.1944 r.  
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 

 

SKROBOL WINCENTY,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany 17.12.1940 r. i osadzony w KL Auschwitz. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu. Został zwolniony z obozu 5.04.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

SKRZEK JÓZEF,  
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony w 1911 r., mieszkaniec miejscowości Piece w pow. rybnickim. 

Nauczyciel, w okresie międzywojennym wybitny działacz harcerski na Śląsku. 

Aresztowany i skazany na śmierć – zginął 3.12.1941 r. w egzekucji publicznej 

w Michałkowicach. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 101. 

 

SKRZYPIEC ANNA,  
Więźniarka gestapo w Rybniku, KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen. 

Mieszkanka Orzupowic k/Rybnika. W czasie okupacji hitlerowskiej 

współpracowała z Heleną Krak w organizacji konspiracyjnej AK. Gdy 

organizacja ta została w 1944 r. zdekonspirowana, wraz Heleną były 

aresztowane 28.09.1944 r. i wpierw więzione w Rybniku. Z Rybnika 

przetransportowane zostały do KL Ravensbrück, a stamtąd po kilku tygodniach 

w marszu ewakuacyjnym (gdy zbliżał się front) dostały się do KL Bergen-

Belsen. Obóz został wyzwolony 15.04.1945 r. przez wojska angielskie i 

wówczas odzyskały wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

SKRZYPIEC WIKTOR, 
Wiezień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Orzupowic k/Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

SKRZYSZOWSKI ALOJZY, 
Więzień gestapo w Rybniku, w Brzegu, w Rawiczu. 

Urodzony 7.11.1900 r. w Gorzyczkach k/Wodzisław Śl., mieszkaniec Gorzyc 

pow. rybnicki. Po pierwszej wojnie światowej stanął do walki o wyzwolenie 

Górnego Śląska spod jarzma pruskiego. Członk POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Brał udział w przygotowaniach 

do plebiscytu i trzeciego powstania. W trzecim powstaniu pełnił funkcję 

dowódcy 12 kompanii IV pp. raciborskiego. W niepodległej Polsce był 
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pracownikiem gminy, a później naczelnikiem gminy Gorzyce, i na tym 

stanowisku pozostał do wybuchu drugiej wojny światowej. Został aresztowany 

4.10.1939 r. w Gorzycach i przewieziony do więzienia w Rybniku, gdzie na sesji 

wyjazdowej Sądu Specjalnego w Katowicach został skazany na pięć lat 

więzienia „... za udział w trzecim powstaniu śląskim na stanowisku dowódcy 

kompanii, za antyniemiecką postawę gdy pełnił funkcję naczelnika gminy, za 

dyskryminację miejscowych Niemców”. Siedział w więzieniach w Rybniku, 

Brzegu, Rawiczu. Do domu powrócił po wyzwoleniu w 1945 r., i niemal 

natychmiast podjął pracę – organizując terenową władzę w Gorzycach. Był 

wójtem do 1954 r. potem administratorem hoteli komunalnych w Rybniku. Za 

zasługi dla Polski otrzymał: Śląski Krzyż Powstańczy, Order Odrodzenia Polski, 

Order Sztandaru Pracy klasy II, odznakę Zasłużony Dla Województwa 

Katowickiego i inne. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Alojzego Skrzyszowskiego), skor. 8. 

 

SKUPIEŃ JADWIGA pseud. „Wisia”, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, Mysłowicach, KL Ravensbrück, KL Mauthausen. 

Urodzona 1.11.1915 r. w Radlinie-Biertułtowach pow. rybnicki, córka Józefa i 

Konstantyny z d. Szczecina, mieszkanka Wodzisławia Śl. Ukończyła dwie klasy 

szkoły średniej, przez dwa lata uczęszczała także do konserwatorium 

muzycznego. Po studiach muzycznych podjęła pracę w sklepie obuwniczym 

swojego ojca. Prywatnie udzielała nauki gry na fortepianie. Na dwa lata przed 

wybuchem drugiej wojny światowej, otrzymała na własność sklep po rodzicach i 

w tym też okresie ukończyła kurs pielęgniarski więc podczas działań wojennych 

1939 r. była pielęgniarką w szpitalu w Wodzisławiu – opiekując się także 

rannymi żołnierzami niemieckimi. Po zwolnieniu jej ze szpitala, w październiku 

1939 r. otrzymała pozwolenie na prowadzenie swojego sklepu obuwniczego, 

które odebrano jej w kwietniu 1940 r. i Arbeitsamt posłał ją do pracy 

przymusowej w Hucie „Silesia” w Rybniku. Sklep i dom władze niemieckie 

zlikwidowały. W maju 1940 r. wstąpiła do organizacji konspiracyjnej „Orzeł 

Biały”. Odtąd mieszkanie Jadwigi stało się punktem kontaktowym dla 

ZWZ/AK. We wrześniu 1944 r. przeniesiono ją do pracy w Zakładach 

Chemicznych w Kędzierzynie. W październiku 1944 r. organizacja AK została 

w Rybniku po raz kolejny zdekonspirowana, skutkiem czego Jadwiga została 

aresztowana. Po kilku dniach pobytu na gestapo w Rybniku przez znajomą 

współaresztowaną przekazała informację koleżankom z organizacji AK – 

Helenie i Annie Krak, by się do niczego nie przyznawały, bo ona niczego na 

przesłuchaniach nie powiedziała. Gryps wpadł w ręce gestapowców, więc 

torturami chcieli wymusić przyznanie się o przynależności do organizacji. 

Jadwiga bojąc się że nie wytrzyma tortur i może zdradzić koleżanki, usiłowała 

popełnić w więzieniu samobójstwo (chciała podciąć sobie żyły). Została jednak 

zawieziona do szpitala i starano się utrzymać ją przy życiu. 17.01.1945 r. z 

więzieniu w Rybniku, przesłano ją do więzienia śledczego w Mysłowicach, 

gdzie przebywała przez trzy dni. Z uwagi na zbliżającą się do obozu Armię 

Radziecką, przetransportowano ją wraz z innymi więźniarkami do KL 
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Ravensbrück, a następnie do KL Mauthausen do filii w Schergenkub. Odzyskała 

wolność gdy wyzwolony został obóz w maju 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją ojca Jana Skupnia, Jadwigi Skupień), skor. 6; W 
ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SKUPIEŃ JÓZEF,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Dzimierza k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej na skutek donosu miejscowych renegatów, 

przekazany został do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o nazwie obozu 

w którym przebywał, zginął w obozie 25.02.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SKUPIEŃ KONSTANTYNA z d. SZCZECINA, 
Więźniarka KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona 26.02.1892 r. w Pszowie pow. rybnicki. W okresie międzywojennym 

prowadziła sklep obuwniczy razem z mężem i córką Jadwigą. Zaangażowana od 

listopada 1939 r. w działalność konspiracyjną w SZP – ZWZ/AK. Łączniczka w 

Inspektoracie Rybnickim – Rejon Wodzisław Śl. Poza tym, prowadziła punkt 

kontaktowy, ukrywała i żywiła partyzantów i konspiratorów. Jej córka Jadwiga 

pseud. „Wisia” pełniła także funkcję łączniczki i wraz z Heleną Krak zostały 

aresztowane, gdy w październiku 1944 r. miała miejsce poważniejsza akcja 

aresztowań w Inspektoracie Rybnickim AK. Konstantyna została aresztowana 

już w sierpniu 1944 r. i przekazana wpierw na gestapo w Rybniku a następnie 

przesłano ją do obozu w KL Ravensbrück. Po ewakuacji tego obozu dostała się 

do obozu w KL Bergen-Belsen gdzie zmarła na tyfus 10.04.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Jana Skupnia), skor. 6. 

 

SKUPIEŃ TEODOR,  
Więzień KL Mauthausen nr 45886.  

Urodzony 25.04.1890 r. w Lyskach pow. rybnicki, mieszkaniec Lysek. 

Aresztowany 23.01.1943 r., został przekazany do KL Mauthausen i 

zarejestrowany jako więzień nr 45886. Brak informacji o dalszych losach tego 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

SKUPISZ FRYDERYK,  
Więzień w KL Auschwitz nr 67209. 

Urodzony 23.10.1914 r. w Raciborzu. Po aresztowaniu przetransportowany do 

KL Auschwitz i zarejestrowany 9.10.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień 

nr 67209. Brak informacji o dalszym losie więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk „Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz”, Katowice 

1998, s. 215. 
 

SKURA JÓZEF,  
Więzień KL Majdanek. 
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Urodzony 22.10.1940 r., syn Józefa, zamieszkały w 

Boguszowicach pow. rybnicki. Aresztowany 24.06.1943 r. i 

przetransportowany do KL Majdanek. Odzyskał wolność 

6.10.1943 r. – zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 

 
 

 

SLADEK TADEUSZ,  
Więzień KL Neukirchen k/Norymbergii. 

Urodzony 5.03.1925 r. w Paruszowcu k/Rybnika, mieszkaniec Rybnika (miał w 

okresie rozpoczęcia okupacji czternaście lat). Harcerz II Drużyny Harcerzy im. 

Zawiszy Czarnego w Paruszowcu. Postanowił mimo swojego młodego wieku, 

przedostać się na zachód i tam wstąpić do wojska polskiego by walczyć z 

okupantem. Na wyprawę tą wybrał się razem z kolegą Dyrszką. Wyruszyli za 

granicę 29.12.1941 r. i udało im się przedostać przez granicę Czech i Moraw do 

granicy Słowacji. Tam niestety zostali ujęci przez niemiecką straż graniczną i 

odstawieni na gestapo, gdzie Tadeusz dosyć odważnie oświadczył, że jest 

Polakiem i zdecydował się przedostać do armii polskiej by służyć swojej 

ojczyźnie. W wyniku tak oczywistego stwierdzenia, przekazany został do KL 

Neukirchen k.Norymbergii. Sądzony przed Trybunałem Ludowym w Berlinie 

pod koniec 1942 r. otrzymał wyrok pięciu lat wiezienia. Został jednak w drodze 

łaski wcześniej zwolniony z obozu do domu. Zmarł 13.06.1944 r. po ośmiu 

dniach pobytu w domu, w wyniku urazów i ran odniesionych w czasie 

przesłuchań i tortur więziennych. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, 161; Zbiory J. Delowicza. 

 

SŁADEK FLORIAN,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47722. 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 3.04.1913 r. w Wielopolu k/Rybnika, syn Konstantego i Rozalii z d. 

Hanek, mieszkaniec Wielopola. Po aresztowaniu, najprawdopodobniej wpierw 

przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd 

przekazany 17.07.1942 r. do KL Auschwitz gdzie zarejestrowano go jako 

więźnia nr 47722. Zginął 23.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33237/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:30, 

określenie przyczyny zgonu to „Fleckfieber” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 666; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 231, nr id. 31424. 
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SŁANINA ANTONI, 
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Dachau nr 3006, KL Gross-Rosen nr 

129202, KL Mauthausen. 

Urodzony 6.06.1909 r. w Herne – Westfalia, syn Jana. Został aresztowany już w 

drugim dniu okupacji hitlerowskiej i osadzony w więzieniu w Wodzisławiu Śl. 

za drukowanie i kolportowanie ulotek. Następnie, przewieziony został wraz z 

ojcem do więzienia w Rybniku, a stamtąd do KL Dachau gdzie był 

zarejestrowany jako więzień nr 3006. Kiedy jednak uznano oskarżenie za 

bezzasadne, zwolniono go z obozu. Po powrocie do Wodzisławia, wraz z 

rodzicami wyjechał do Guberni i tam otrzymał zatrudnienie w branży 

papierniczej na stanowisku kierownika sprzedaży w hurtowni papieru. W 

nowym miejscu pobytu zaangażował się w działalność ruchu oporu, organizując 

między innymi papier do druku ulotek. W mieszkaniu jego rodziców 

zorganizowano komórkę przerzutu Polaków, którzy ze Śląska przybywali do 

Krakowa jako dezerterzy z wojska niemieckiego. Załatwiane były dla nich 

fałszywe dokumenty i jako polskich robotników wysyłano na roboty do 

Niemiec. W 1943 r. Niemcy wykryli braki w stanie papieru w hurtowni i Antoni 

został aresztowany. Przebywał do lata 1944 r. w więzieniu na Montelupich, a 

gdy zbliżał się front – został przetransportowany do KL Gross-Rosen i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 129202. W czasie transportu, udało mu się 

wymienić dokumenty na zabrane zmarłemu współwięźniowi, a znacznie mniej 

obciążonego przewinieniami wobec Niemców. W KL Gross-Rosen dostał się do 

podobozu Fünfteichen. Dnia 14.02.1945 r. ewakuowany do KL Mauthausen, a 

stamtąd do podobozu Ebensee gdzie doczekał się wyzwolenia przez wojska 

amerykańskie. Powrócił do domu w sierpniu 1945 r. Otrzymał nominację na 

Pełnomocnika Rządu ds. Poligraficznych na miasto Bytom, a następnie został 

dyrektorem tego przedsiębiorstwa do czasu przejścia na emeryturę. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Bronisławy Słanina, Leona Słaniny), skor. 6. 

 

SŁANINA AUGUSTYN, 
Więzień w Wodzisławiu, gestapo w Rybniku, KL Oranienburg-Sachsenhausen, KL 

Dachau. 

Urodzony 16.09.1885 r. w Turzy k/Wodzisławia Śl. W wieku czternastu lat – 

zmuszony przez ciężkie warunki materialne rodziców, rozpoczął pracę w kop. 

„Emma” w Radlinie. W 1902 r. wstąpił do utworzonego koła śpiewaczego 

„Słowiki” w Nordehausen gdzie pojechał „za pracą”. W 1903 r. na trzy miesiące 

wyjechał na Śląsk, aby brać udział w walce agitacyjnej o przyłączenie Górnego 

Śląska do Polski. Agitował też na rzecz Korfantego. Po trzech miesiącach wrócił 

do Westfalii gdzie z jeszcze większym zapałem prowadził agitację polityczną. 

Wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Herne. Następnie przez 

wiele lat był w zarządzie tego Towarzystwa. W 1904 r. był współzałożycielem 

polskiej organizacji górniczej „Zjednoczenie Polskie” w Herne. W 1905 r. był 

współorganizatorem strajku górników w Westfalii, który trwał siedem tygodni. 

Po zakończeniu strajku został z kopalni zwolniony. W 1906 r. założył w Bottrop 

Towarzystwo Śpiewacze „Wyspiański” i pełnił w nim funkcję prezesa przez 
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pięć lat. Następnie, organizował oddziały Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” na terenie całej Westfalii. W 1912 r. wrócił z rodziną na Śląsk i osiedlił 

się w Jedłowniku, a pracę podjął w kop. „Anna” w Pszowie. Nadal oczywiście 

angażował się w pracę społeczno-polityczną w Jedłowniku, założył 

Towarzystwo św. Barbary, i zrzeszające wszystkie zawody Zjednoczenie 

Zawodowe Polskie. W 1912 r. po rozwiązaniu niemieckiego parlamentu i 

rozpisaniu nowych wyborów agitował na rzecz księdza Pawła Pośpiecha z 

Kokoszyc, który otrzymał w wyborach mandat poselski. Na początku 1919 r. 

wstąpił do POW Górnego Śląska. W czasie konstytuanty w Berlinie, jako polski 

agitator został aresztowany przez niemiecką policję i osadzony w więzieniu w 

Raciborzu. Zarzucano mu terror wyborczy i zdradę kraju. Na podstawie amnestii 

był zwolniony w 1919 r. przez komisję aliancką. Po powrocie z więzienia, został 

mianowany komendantem POW na Kokoszyce, Jedłownik, Turzę, Czyżowice i 

Zawadę. Był powstańcem – uczestnikiem wszystkich trzech powstań śląskich – 

członkiem Związku Powstańców Śląskich. W 1920-1921 był kontrolerem 

obwodowym na Pszów, Krzyżkowice, Kokoszyce, Zawadę i Jedłownik. Był w 

stałym kontakcie z komisariatem plebiscytowym w Rybniku (z  doktorem 

Różańskim). Po trzecim powstaniu przeniósł się do Wodzisławia i prowadząc 

hotel, nadal aktywnie działał w Towarzystwie Śpiewaczym „Wiosna”, w 

Stowarzyszeniu Kupców Polskich, w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, 

był członkiem magistratu w Wodzisławiu, współzałożycielem i wieloletnim 

prezesem Związku Obrony Kresów Zachodnich (późniejszy Związek Zachodni). 

Działał na rzecz umocnienia polskiego posiadania w mieście, w kościele, w 

szkole. Za to otrzymał odznaczenia: Krzyż Zasługi, Śląski Krzyż Powstańczy i 

inne. W dniu 1.09.1939 r. został aresztowany w Boguminie a następnie 

przesłuchiwany w Wodzisławiu i z kolei więziony w Rybniku, skąd przekazano 

go 7.04.1940 r. do KL Oranienburg-Sachsenhausen. We wrześniu 1940 r. trafił 

do KL Dachau gdzie uznawany był za więźnia politycznego. Został wyzwolony 

29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. Powrócił do domu w lipcu 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Augustyna Słaniny, syna Stefana Słaniny i córki 
Jadwigi), skor. 6. 

 

SŁANINA BRONISŁAWA z d. ZARZECKA,  
Więźniarka w Katowicach, Mysłowicach, KL Ravensbrück, KL Mauthausen, 

podobozu Shörgenhub k.Linz. 

Urodzona 18.08.1913 r. w Wodzisławiu Śl. Ukończyła Gimnazjum Sióstr 

Urszulanek w Rybniku i dwuletnią Szkołę Handlową w Wodzisławiu Śl. W 

1933 r. wyszła za mąż za Leona Słaninę, syna Jana. Wiosną 1939 r. 

Przeprowadzili się do Katowic-Ligoty, otwierając dom towarowy przy kop. 

„Wujek”. Bronisława na początku okupacji także prowadziła w/w dom 

towarowy, ale już w 1940 r. Niemcy skonfiskowali jej mienie i usunięta została 

z własnego budynku ze sklepem. Wraz z koleżanką Jadwigą Skupniową z 

Wodzisławia, zaangażowała się w działalność organizacji konspiracyjnej AK. 

Była łączniczką, prowadziła punkt kontaktowy w sklepie, w którym pracowała 

jako sprzedawczyni. Podejrzewana przez Niemców o kontakt z konspiracją, 
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została z pracy zwolniona i dostała nakaz pracy przymusowej w fabryce pod 

nazwą „Elwator” w Katowicach. Nie zaprzestała jednak pracy w ruchu oporu. 

Dnia 2.10.1944 r. aresztowano ją w związku z dekonspiracją AK w 

Wodzisławiu Śl. Do 20.01.1945 r. przebywała w więzieniu w Katowicach, a 

następnie przekazana została do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po trzech 

dniach, na wskutek zbliżania się Armii Radzieckiej odesłana była w transporcie 

zbiorowym do KL Ravensbrück, ale z powodu bombardowań dworców 

kolejowych transport ten skierowano do KL Mauthausen. Po trzech dniach 

przybyła do podobozu w Shörgenhub k.Linz gdzie 8.05.1945 r. została 

wyzwolona przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SŁANINA JAN, 
Więzień w Wodzisławiu, KL Dachau nr 3005. 

Urodzony 28.04.1878 r. w Turzy k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec Wodzisławia 

Śl. Po ukończeniu szkoły powszechnej, podjął pracę zarobkową w kop. „Emma” 

w Radlinie. Następnie, wyjechał z rodzicami do Westfalii do miasta Herne by 

polepszyć warunki bytu. Tam zetknął się z wielkim ruchem społeczno-

kulturalnym Polonii, organizującej się w różne związki patriotyczne. Założył 

Towarzystwo Śpiewu „Słowiczek” i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W 

chwilach wolnych od pracy dokształcał się na kursie drukarzy – uzyskując 

dyplom kwalifikowanego drukarza. Wspólnie z żoną założył w 1908 r. drukarnię 

i sklep z artykułami piśmiennymi w Herne, stał się wydawcą tygodnika „Głos 

Uchodźcy”, drukował kalendarze i broszurki. Przez kilka lat pełnił funkcję 

prezesa Związku Kół Śpiewaczych na okręgi Westfalii i Nadreni. Podczas 

pierwszej wojny światowej od 1915 r. do 1918 r. walczył jako żołnierz 

niemiecki – narodowości polskiej. Po wojnie w 1920 r. wrócił do Polski do 

Szamotuł w woj. poznańskim, gdyż jako „niebezpieczny Polak” nie dostał 

zezwolenia na osiedlenie się na Śląsku. Przybył do Wodzisławia dopiero po 

powstaniach śląskich, a od 1922-1924 r. wydawał tygodnik „Gazeta 

Wodzisławska”, przez kilka lat był prezesem Kół Śpiewaczych okręgu 

wodzisławskiego. Od 1922 r. był politycznym zwolennikiem stronnictwa 

Wojciecha Korfantego. Już w trzecim dniu okupacji hitlerowskiej został 

aresztowany i osadzony na sześć tygodni w więzieniu w Wodzisławiu. Po 

zwolnieniu z więzienia, w grudniu 1939 r. był aresztowany ponownie za druk 

antyhitlerowskich ulotek i tym razem przewieziony został wraz z synem 

Antonim (także aresztowanym pod tym samym zarzutem) do KL Dachau i tam 

zarejestrowany jako więzień otrzymał nr 3005. Kiedy jednak oskarżenie uznano 

za bezzasadne, zwolniono go z obozu. Jego majątek został przez Niemców 

skonfiskowany, więc cała jego rodzina wyjechała do Guberni. Tam w ich 

mieszkaniu zorganizowano komórkę przerzutu Polaków, którzy ze Śląska 

przybywali do Krakowa jako dezerterzy z wojska niemieckiego. Załatwiane były 

fałszywe dokumenty z fikcyjnymi personaliami i jako polskich robotników 

wysyłano ich na roboty do Niemiec. Zmarł 9.03.1945 r. przed wyzwoleniem 

przez Armię Czerwoną. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Augustyna Słaniny, syna Stefana Słaniny i córki 
Jadwigi), skor. 6. 

 

SŁANINA KONRAD, 
Jeniec Oflagu XI B Braunschweig (Brunszwik), Jeniec Oflagu II C Woldenberg w 

Dobiegniewie. 

Urodzony 28.11.1908 r. w Knurowie pow. rybnicki, mieszkaniec Rybnika. 

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. ze stopniem podporucznika. Był 

adiutantem w batalionie I/75 pp. Wzięty do niewoli do końca okupacji 

hitlerowskiej był jeńcem Oflagu XI B Braunschweig (Brunszwik) i Oflagu II C 

Woldenberg w Dobiegniewie. Po wyzwoleniu w 1945 r. pracował w Rybniku w 

Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” – jako wiceprezes, a następnie 

był dyrektorem Zakładów Mięsnych w Rybniku. Zmarł 14.08.1991 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 161; Zbiory J. Delowicza.  

 

SŁANINA LEON, 
Jeniec obozu jenieckiego w Wiedniu, obozu pracy wychowawczej w Karlsruhe. 

Urodzony w 1904 r. w Horne – Westfalia. Jako członek Obrony Narodowej w 

dniu 3.09.1939 r. z grupą powstańców opuścił Katowice, udając się na wschód i 

dotarł do Lwowa, a stamtąd 12.09.1939 r. udał się w kierunku Zborowa, gdzie z 

rozbitków wojska polskiego uformowano większą jednostkę wojskową pod 

dowództwem majora Kryzera. 20.09.1939 r. cały oddział dostał się do niewoli 

radzieckiej i przetransportowany był przez Kijów, Charków do obozu jeńców w 

Starobielsku. W obozie, spotkał się z komendantem Obrony Narodowej na 

powiat rybnicki – Nikodemem Sobikiem i innymi znajomymi z Wodzisławia 

(majorem Kuczmą i kapitanem Jankowskim z Rybnika). Na mocy porozumienia 

niemiecko-radzieckiego (w tym okresie) jeńcy pochodzący ze Śląska, 

poznańskiego czy Pomorza, przekazani zostali wojsku niemieckiemu. Leon 

został przekazany Niemcom w styczniu 1940 r. w Terespolu k.Brześcia. 

Przebywał następnie w obozie jenieckim koło Wiednia a potem w Badenii, gdzie 

dostał się do więzienia na trzy tygodnie, zaś w 1943 r. na trzy miesiące do obozu 

pracy wychowawczej w Karlsruhe. W konsekwencji dalszych przeniesień, 

koniec wojny zastał go w Freibergu w Badenii. Przez międzynarodowy 

Czerwony Krzyż dowiedział się o pobycie żony Bronisławy w obozie 

repatriacyjnym w Linzu, więc pojechał tam i razem, w maju 1946 r., powrócili 

do Polski 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Bronisławy Słanina, Leona Słaniny), skor. 6. 

 

SŁANINA RYSZARD, 
Więzień Montelupich w Krakowie. 

Urodzony w 1911 r., mieszkaniec Wodzisławia Śl., przed wojną aktywny 

działacz Związku Harcerstwa Polskiego w tym mieście. Podczas okupacji 

opuścił Wodzisław Śl. i zamieszkał w Krakowie. Został tam aresztowany i 

przejściowo więziony na Montelupich – podejrzany o działalność w organizacji 

konspiracyjnej. Brak dalszych informacji o jego losie. Wiadomo jedynie, że 

przeżył okres okupacji i po wyzwoleniu pracował w Krakowie jako pracownik 

umysłowy w handlu. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Augustyna Słaniny, syna Stefana Słaniny i córki 
Jadwigi), skor. 6. 

 

SŁANINA STEFAN, 
Więzień w Wodzisławiu, gestapo w Rybniku, Oflagu w Murnau. 

Urodzony w 1909 r., mieszkaniec Wodzisławia Śl., w 1929 r. ukończył 

gimnazjum w Rybniku, a następnie rozpoczął studia prawnicze na 

Uniwersytecie w Poznaniu, kończąc je w 1934 r. W 1939 r. i otrzymał 

nominację na sędziego grodzkiego w Rybniku. Brał udział w kampanii 

wrześniowej 1939 r. jako podporucznik piechoty w 4 pułku Strzelców 

Podhalańskich w Cieszynie. Po kapitulacji armii południowej, w której służył, 

ukrywał się w Cieszanowie koło Lubaczowa, ale po jakimś czasie wrócił do 

Wodzisławia po dokumenty, aby ponownie udać się do centralnej Polski. Na 

dworcu kolejowym w Wodzisławiu prawdopodobnie został rozpoznany i 

aresztowany (30.11.1939 r.). Wpierw umieszczono go w więzieniu w 

Wodzisławiu, gdzie przebywał do marca 1940 r. Zarzucano mu działalność na 

szkodę mniejszości niemieckiej na stanowisku sędziego. Końcem marca 1940 r. 

przeniesiony został do więzienia w Rybniku, a stamtąd przekazano go jako 

oficera wojska polskiego do Oflagu w Murnau, gdzie przebywał do chwili 

wyzwolenia przez wojska amerykańskie Wrócił do kraju w 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Augustyna Słaniny, syna Stefana Słaniny i córki 

Jadwigi), skor. 6. 

 

SŁAWEK MARIAN,  
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz nr 22396. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 17.01.1890 r. w Poznaniu, syn Józefa i Marii, mieszkaniec Pszowa 

pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły podstawowej dostał się do polskiej 

drukarni w Poznaniu jako pomocnik. Później uczęszczał na kurs księgowości. 

Brał udział w pierwszej wojnie światowej na froncie zachodnim od stycznia 

1915 do września tegoż roku, a następnie przez dwa lata był w niewoli 

francuskiej. Od lutego 1918 r. do pierwszej wojny światowej służył w armii gen. 

Hallera jako ochotnik. Wrócił do kraju i służył w armii polskiej w lecznicy 13 

baonu saperów jako sanitariusz w stopniu plutonowego. Z wojska zwolnił się w 

styczniu 1921 r. Od maja do sierpnia 1921 r. pełnił służbę graniczną pod 

Raciborzem, a następnie pracował jako sekretarz Urzędu Okręgowego w 

Rydułtowach. Od 1923 r. do wybuchu drugiej wojny był sekretarzem Urzędu 

Gminnego w Pszowie. Szczególną troską otaczał polskie towarzystwa, związki i 

organizacje, aby umacniać polską świadomość narodową, a z drugiej strony, by 

ustawicznie zmniejszać wpływy niemieckie. Należał do osób, które 
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doprowadziły do likwidacji szkoły mniejszościowej niemieckiej w Pszowie. Z 

chwilą wybuchu wojny uchodził na wschód i dotarł aż w okolice Kielc. Na Śląsk 

powrócił w styczniu 1940 r. do Kamienia n/Odrą gdzie mieszkała żona. 

Postanowił tam przetrwać okres okupacji – otrzymał pracę biurową w majątku w 

Bukowie. Gdy jednak właściciel majątku otrzymał opinię z Pszowa, zmuszony 

był go zwolnić z pracy. We wrześniu 1941 r. został aresztowany i przez jakiś 

czas przebywał w więzieniu w Raciborzu a 11.11.1941 r. został 

przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 

22396. Zginął 28.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 4237/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:25, określenie 

przyczyny zgonu to „Phlegmone bei Herzschwäche” (flegmona przy 

niewydolności serca). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 1231, nr id. 5854; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 
syna Tadeusza Sławka), skor. 10. 

 

SŁAWIK ANTONI, 
Więzień obozu w Nieborowicach, Rawiczu, KL Dachau, KL Buchenwald. 

Urodzony w 1876 r. na opolszczyźnie, przez jakiś czas mieszkaniec Dziergowic 

k/Kuźni Raciborskiej, z zawodu hutnik. Członek POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Po podziale Górnego Śląska, przeniósł 

się z rodziną do Rybnika. W pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, ukrywał 

się w klasztorze OO Franciszkanów w Rybniku, wyszedł z ukrycia 27.09.1939 r. 

i został aresztowany. Wpierw więziony był w Nieborowicach, nastepnie 

przeniesiono go do więzienia w Rawiczu, stamtąd do KL Dachau i kolejno do 

KL Buchenwald gdzie zginął 6.08.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 162; Zbiory J. Delowicza.  

 

SŁAWIK HENRYK,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony w 1894 r. w Szerokiej k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Od 

urodzenia związany ze Śląskiem, uczestnik wszystkich trzech powstań śląskich, 

aktywny działacz plebiscytowy. Dziennikarz, działacz Polskiej Partii 

Socjalistycznej, od 1928 r. redaktor naczelny Gazety Robotniczej, w latach 1929 

do 1930 r. radny w Katowicach, od 1934 r. członek Rady Naczelnej PPS. 

Długoletni poseł do Sejmu Śląskiego, także delegat do Ligi Narodów oraz 

działacz związkowy. Po klęsce wrześniowej w 1939 r. znalazł się na Węgrzech, 

gdzie stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami 

Polskimi. Organizował pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodźców 

cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, we współpracy z delegatem 

węgierskiego rządu (Józefem Antallem). Pomagał także ratować żydowskie 

dzieci, utworzyć sierociniec. Aresztowany w 1944 r. po wkroczeniu Niemców 

na Węgry. Rozstrzelany prawdopodobnie w sierpniu 25 lub 26 1944 r. w KL 

Mauthausen. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 



 359 

SŁAWIK JADWIGA,  
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Żona Henryka, aresztowana wraz z mężem i przetransportowana do KL 

Ravensbrück. Przeżyła obóz i po wojnie odnalazła swoją córkę Krystynę, którą 

opiekowała się rodzina Antall na Węgrzech. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

SŁODKIEWICZ JÓZEF, 
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, przedwojenny działacz społeczny – 

nauczyciel. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął w nieznanych okolicznościach.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje. 
 

SŁODKIEWICZ JÓZEFA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana wraz z mężem Józefem w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazana do KL Auschwitz gdzie 

zginęła w nieznanych okolicznościach.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

SŁUPIK PAWEŁ,  
Więzień więzienia w Mysłowicach, w KL Auschwitz. 

Urodzony 29.12.1899 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany 

26.10.1942 r. i przekazany prawdopodobnie do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz. Mimo potwornych 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność w maju 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

 

SŁUPIK PAWEŁ,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 85456. 

Urodzony 29.12.1899 r. w Gliwicach, syn Wincentego i 

Zuzanny z d. Wala, mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. 

Członek POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik 

powstań śląskich. Aresztowany 26.10.1942 r. i 

przetransportowany prawdopodobnie do więzienia śledczego 

w Mysłowicach, a po śledztwie przesłany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 85456. 

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i 

odzyskał wolność w maju 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z SUPLEMENTU). 
 

SŁUPIK ROMAN, 
Więzień KL Dachau. 
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Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, uczeń Gimnazjum im. K. Miarki w tym mieście, 

uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r., dostał się do niewoli z której 

udało mu się zbiec. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej działał w ruchu 

oporu. Został aresztowany w maju 1940 r. i przekazany do KL Dachau. Brak 

informacji o dalszym losie tego więźnia. 
Bibliografia: J. Delowicz „Żory - ludzie i wydarzenia”, rok 1999, s. 85, 101.  

 

SMOŁKA ALOJZY,  
Więzień w KL Auschwitz nr 56885. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Urodzony 18.12.1925 r. w Ligocie k/Rybnika, syn Teodora i Zofii z d. Höning, 

mieszkaniec Gotartowic k/Rybnika. Po aresztowaniu przekazany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 7.08.1942 r w obozowej ewidencji jako więzień nr 

obozowy 56885. Zginął 9.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

29387/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:35, 

określenie przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar 

żołądkowy-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 203; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 849, nr id. 27675. 

 

SMOŁKA JÓZEF, 
Więzień KL Dachau, KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Gotartowic k/Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz plebiscytowy, w okresie 

międzywojennym członek Związku Powstańców Śląskich. W pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej aresztowany i przekazany do KL Dachau, a następnie KL 

Buchenwald. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i 

odzyskał wolność. Powróciwszy do Rybnika, pracował do przejścia na 

emeryturę w Hucie „Silesia” jako kierownik walcowni. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 162; Zbiory J. Delowicza. 

 

SMÓŁKO ANASTAZJA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 31513. 
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Urodzona 7.07.1895 r. w Gotartowicach k/Rybnika. Po aresztowaniu 

przetransportowana do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji 

dnia 26.01.1943 r. jako więźniarka nr 31513. Zwolniona z obozu 11.03.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 524. 

 

SMYCZEK ANTONI, 
Więzień w Raciborzu.  

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i więziony w Raciborzu. Przeżył pobyt w więzieniu i 

uzyskał wolność. Brak dokładniejszych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SMYK ANIELA,  
Więźniarka w Cieszynie. 

Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i więziona w więzieniu w Cieszynie. Przeżyła pobyt w 

więzieniu i odzyskała wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SMYŁA ANIELA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 1.11.1928 r., córka Jana, zamieszkała w Jastrzębiu pow. rybnicki. 

Aresztowana 11.01.1944 r. i przetransportowana do KL Auschwitz, tam 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka „policyjna”. Przebywała 

w tym obozie do ostatnich dni jego funkcjonowania – wyzwolona 27.01.1945 r. 

przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z 
SUPLEMENTU). 

 

SOBALA ALOJZY,  
Więzień w KL Auschwitz nr 3741. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 24.03.1882 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec tej miejscowości. Aresztowany pod zarzutem szerzenia defetyzmu 

– że Niemcy przegrają wojnę. Przetransportowany do KL Auschwitz gdzie był 

zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 6.09.1940 r. jako więzień nr 3741. 

Krótko przebywał na tym samym bloku z wielkim patriotą – ksiedzem 

Franciszkiem Styrą z Mszany. Zwolniony z obozu 31.08.1943 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 47. 
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SOBALA MIECZYSŁAW, 
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 1.03.1914 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, syn 

Alojzego, górnik. Został aresztowany w drugim roku okupacji hitlerowskiej 

28.04.1941 r. i przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu. Zwolniony z obozu 4.05.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4; 
W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SOBIK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 47717. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Urodzony 17.06.1900 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Antoniego i Ludwiki z 

d. Szymura, mieszkaniec Gotartowic. Po aresztowaniu przetransportowany do 

KL Auschwitz i zarejestrowany 17.07.1942 r. w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 47717. Zginął w tym obozie 14.08.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 20348/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 

godz. 22:45, określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Darmkatarrh” 

(niewydolność serca przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 199; APMA-B „Księga zgonów”, t. 14, s. 840, nr id. 18792. 

 

SOBIK AUGUSTYN,  
Więzień w Wodzisławiu, gestapo w Rybniku, KL Buchenwald, KL Dachau. 

Urodzony 21.08.1889 r. w Marklowicach k/Radlina pow. rybnicki, mieszkaniec 

tej miejscowości. Przed pierwszą wojną światową Sobikowie wyjechali do 

Westfalii gdzie Augustyn pracował w kopalni w miejscowości Bottrop. W 1911 

r. ożenił się z Marią z d. Kalisz z Lubomi. Zaraz po wojnie wrócił z rodziną na 

stałe do Marklowic, gdzie bardzo zaangażował się w działalność społeczną. Był 

współzałożycielem POW Górnego Śląska, był powstańcem – uczestnikiem 

trzech powstań śląskich. Brał udział w przedsięwzięciach kulturalnych 

szczególnie jako śpiewak w chórze „Spójnia”. Był członkiem orkiestry w kop. 

„Emma” w Radlinie. Za zasługi dla ojczyzny otrzymał: Krzyż Powstańczy, 

Gwiazdę Śląską, Pamiątkowy Krzyż Zasługi. Do wybuchu drugiej wojny 

światowej, pracował w kop. „Emma”. 1.09.1939 r. uchodził na wschód, skąd 

powrócił na początku listopada 1939 r. Gdy zgłosił się do Urzędu Gminnego, 

zobowiązany został przez miejscową policję do codziennego meldowania się na 

posterunku. Pewnego dnia jednak nie wrócił z posterunku gdyż aresztowano go i 

uwięziono w więzieniu w Wodzisławiu, a następnie w Rybniku. Syn Paweł 

zobaczył go na dworcu w Rybniku w transporcie więźniów do KL Buchenwald. 
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Z tego obozu został przekazany 13.04.1940 r. do KL Dachau i tam zginął 

17.06.1942 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syna Pawła Sobika), skor. 4. 

 

SOBIK HENRYK,  
Więzień KL Auschwitz nr 20049. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Urodzony 23.02.1900 r. w Rybniku. Po aresztowaniu w drugim roku okupacji 

hitlerowskiej, przetransportowany został do KL Auschwitz i zarejestrowany 

14.08.1941 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 20049. Zginął w tym 

obozie 22.11.1941 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 117. 

 

SOBIK JÓZEF pseud. „Bukiel”,  
Więzień KL Auschwitz nr 109841, KL Gross-Rosen nr 86378, KL Buchenwald nr 

132608, KL Natzweiler-Struthof, KL Dachau.  

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 25.02.1920 r. w Rybniku, syn Ludwika i Wiktorii, mieszkaniec tej 

miejscowości, z zawodu kowal. Od powstania w Rybniku organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK w roku 1940, był aktywnym jej członiem. 

Aresztowany 13.02.1943 r. za udział w ruchu oporu został przewieziony tego 

samego dnia transportem zbiorowym do KL Auschwitz. Na okres śledztwa 

umieszczony był w bloku 2a (blok wydzielony do dyspozycji Wydziału II 

Politycznego – Politische Abteilung). Po śledztwie przekazany 22.03.1943 r. na 

pobyt w KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 109841. W listopadzie 

1944 r. transportem zbiorowym przekazany do KL Gross-Rosen, i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 86378. Następnie, przetransportowany do KL 

Buchenwald gdzie figurował jako więzień 132608. Przebywał także w KL 

Natzweiler-Struthof (podobóz Schömberg, podobóz Dautmergen), KL Dachau 

(podobóz Allach). W ostatnich miesiącach wojny więziony w obozach 

Schömberg i Allach. Wyzwolony przez wojsko alianckie 11.04.1945 r. Wrócił 

do kraju, przejął po ojcu warsztat kowalski i prowadził go do czasu uzyskania 
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uprawnień emerytalnych. Członek i działacz Związku Kombatantów RP i 

Byłych Więźniów Politycznych. Zmarł 6.09.1999 r., spoczywa na rybnickim 

cmentarzu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 163; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 274; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 
Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 306; J. Klistała, Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach 

koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002, s. 47-89; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków 

ZWZ. 

 

SOBIK ROMAN,  
Więzień KL Buchenwald nr 9272, KL Mauthausen nr 1777. 

Urodzony 25.04.1911 r., syn Franciszka, zamieszkały w 

Jankowicach pow. rybnicki. Aresztowany 15.10.1939 r. i 

przetransportowany do KL Buchenwald, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 9272. Następnie, 

przeniesiony do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako 

więzień nr 1777. Odzyskał wolność 12.06.1940 r. – zwolniony 

z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

SOBIK SALOMEA z d. WOWRA, 
Więźniarka obozu dla wysiedlonych. 

Mieszkanka Rownia k/Rybnika, córka Jana i Marty. Aresztowana w 1942 r. 

wraz z niespełna jedenastoletnim synem, z rodzicami i siostrą Marią. Przekazana 

do obozu dla wysiedlonych Polaków „Polenlager nr 128” w Zawiści, a następnie 

przesłana do tego typu obozu w Orzeszu, skąd po roku razem z synem została 

zwolniona. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

SOBIK STANISŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 107485. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 21.09.1911 r. w Rybniku, syn Ludwika i Wiktorii, mieszkaniec 

Rybnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w Państwowym 

Gimnazjum w Rybniku, naukę zakończył egzaminem maturalnym w 1931 r. 

Otrzymał zatrudnienie w Urzędzie Pocztowym w Rybniku. Zapalony szachista – 

Mistrz Śląska w szachach. Tuż przed wkroczeniem wojsk hitlerowskich do 

Rybnika, ewakuowany wraz z innymi pracownikami poczty na Węgry. Po 

dwóch miesiącach wrócił jednak do kraju i wraz z kolegami z gimnazjum 

utworzył w Rybniku organizację konspiracyjną Związek Walki Zbrojnej (w 
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kwietniu 1940 roku). Formalnie organizacja ta rozpoczęła działalność 

konspiracyjną od października tegoż roku. W wyniku zdrady, miały miejsce 

masowe aresztowania członków ZWZ/AK w Rybniku. Został aresztowany w 

dniu 11.02.1943 r. i przewieziony 13.02.1943 r. transportem zbiorowym do KL 

Auschwitz, a tam na okres śledztwa umieszczony w bloku 2a. Po sadystycznym 

śledztwie przekazany został 9.03.1943 r. na pobyt w obozie i zarejestrowany 

jako więzień nr 107485. 25.06.1943 r. został osądzony przez policyjny sąd 

doraźny i skazany na śmierć – rozstrzelany w dniu osądzenia. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 23304/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 15:02, określenie przyczyny zgonu to „Plötzlicher 

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24, 25; Rybnik. 

Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 243-245; L. Musiolik, 

Nasza mała ojczyzna – kronika gminy Smolna, Rybnik 1995, s. 62; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 
biograficzny, Rybnik 2000, s. 164; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 

1984, s. 346, 381; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947 1947 r., s. 47; 

Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, Poznań 1989, s. 101; Danuta Czech, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, 
Oświęcim 1992, s. 450; Zeszyty Oświęcimskie I, Oświęcim 1957, s. II/20; J. Musioł, Ślązacy, Katowice 1987, 

s. 275-278; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 273, 274; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych, Bielsko-Biała 2002, s. 19-45; APMA-B „Księga zgonów”, 
t. 16, s. 792, nr id. 56754; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

SOBIK ZOFIA z d. ŻUREK, 
Więźniarka KL Auschwitz nr 38108, podobozu Rajsko, podobozu Budy, KL 

Ravensbrück, podobozu Salchow i Lipsk. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 13.02.1911 r. w Langendreer (Westfalia), z ojca Stanisława i Tekli z 

d. Mocydlarz, mieszkanka Rybnika. Aresztowana 12.02.1943 r. za 

przynależność do ZWZ/AK, przewieziona transportem zbiorowym z Rybnika do 

KL Auschwitz i przetrzymywana na okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie, 

przekazana na pobyt w KL Auschwitz-Birkenau i zarejestrowana 9.03.1943 r. 

jako więźniarka nr 38108. Następnie, przeniesiona do podobozów Rajsko, Budy. 

Pod koniec 1944 r. (prawdopodobnie w październiku lub listopadzie) przesłana 

została transportem zbiorowym do KL Ravensbrück a stamtąd do podobozów 

Salchow i Lipsk. Podczas marszu ewakuacyjnego w głąb Niemiec, wraz z 

koleżanką uciekła z transportu w okolicach miejscowości Reisa nad Łabą, co 

dało jej szansę przeżycia. W pierwszej połowie maja 1945 r. powróciła 

szczęśliwie do domu. Pracowała do wieku emerytalnego, zmarła 13.10.2000 r. 
Bibliografia: Ziemia rybnicko-wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 274; J. Klistała, 

Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 162, 169, 233-235; 
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APMA-B Ankieta z dn. 24.03.1971 r. (sygn. Mat./8387, nr inw. 157401); Relacja Józefa Sobika, jego 
pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
 

SOBOCIK EDWARD,  
Więzień w Börgermoor. 

Urodzony 17.05.1924 r., syn Józefa, zamieszkały w 

Świerklanach pow. rybnicki. Aresztowany w marcu 1943 r. i 

przetransportowany do więzienia Börgermoor. Odzyskał 

wolność w kwietniu 1945 r. Zmarł 21.01.1995 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 

 
 

SOBOCIK EMIL,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 8.07.1914 r. w Świerklanach Dolnych k/Żor pow. rybnicki, 

mieszkaniec tej miejscowości, pracownik umysłowy. W latach 

międzywojennych członek Związku Młodzieży Powstańczej. Aresztowany w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej (6.09.1939 r.) i więziony w Rybniku, 

nastepnie przekazywany do więzienia w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu a 

stamtąd do KL Buchenwald. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w 

obozie, przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu w 1945 r. pracował w 

dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, a potem w ruchu 

spółdzielczym jako wiceprezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 164; Zbiory J. Delowicza. 
 

SOCZYŃSKI WŁODZIMIERZ,  
Więzień KL Auschwitz nr 86021. 

Urodzony 30.06.1909 r. w Radlinie pow. rybnicki, syn Tomasza i Józefy z d. 

Lipnicka, zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej w Paskom pow. Pribor 

na Morawach. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz i 

zarejestrowany 11.01.1943 r. jako więzień 86021. Zginął 4.03.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 13408/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 14:25, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzwassersucht” (puchlina wodna serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 1148; APMA-B „Księga zgonów”, t. 9, s. 1378, nr id. 50040.  

 

SODKIEWICZ JÓZEF,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 27.11.1886 r., nauczyciel w Rydułtowach pow. rybnicki, mieszkaniec 

wioski Radoszowy k/Rydułtów w pow. rybnickim. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej (4.09.1939 r.), i przekazany do KL Mauthausen 

gdzie zginął 22.07.1940 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 102; Zbiory J. Delowicza.  

 

SOFNER PAWEŁ,  
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Więzień KL Auschwitz nr 37222.  

Urodzony 11.01.1910 r. w Raciborzu, syn Emanuela i Marii z d. Breitkopf, 

zamieszkały w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz, zarejestrowany 29.05.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

37222. Zginął w tym obozie 11.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

30267/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:10, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei allgemeiner Körperschwäche” 

(katar/nieżyt jelit przy ogólnym wyczerpaniu organizmu). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 177; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 265, nr id. 28475. 

 

SOJKA FRANCISZEK,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony w 1892 r. w Rowniu k/Rybnika. Od 15.02.1919 r. zaprzysiężony 

członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska – placówka w 

Gotartowicach, uczestnik trzech powstań śląskich, działacz plebiscytowy. W 

trzecim powstaniu – dowódca kompanii zapasowej pułku żorskiego Antoniego 

Haberki. W okresie okupacji hitlerowskiej aresztowany i osadzony w KL 

Dachau (9.04.1940 - 8.10.1943). Mimo ciężkich warunków jakie panowały w 

obozie, przeżył i odzyskał wolność. Odznaczony między innymi: Śląską Wstęgą 

Waleczności i Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1976 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

SOJKA ROBERT,  
Więzień KL Auschwitz nr 11107. 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 6.05.1899 r. w miejscowości Rowień k/Rybnika. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 

27.03.1941 r. jako więzień nr 11107. Zginął w tym obozie 20.11.1941 r. Brak 

jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 89. 

 

SOJKA SYLWESTER,  
Zamordowany przez hitlerowców. 

Mieszkaniec Osin - obecnie dzielnica Żor. Aresztowany i rozstrzelany przez 

hitlerowców w marcu 1945 r., jako podejrzany o zaangażowanie w ruchu oporu. 
Bibliografia: Archiwum K. Wojtowicz; (Z SUPLEMENTU). 

 

SOJKA WALENTY, 
Więzień KL Auschwitz. 
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Urodzony 1.02.1920 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszka i Leopoldy z 

d. Rojek, mieszkaniec Gotartowic, harcerz – przyboczny XIII Drużyny ZHP im. 

Witolda Regera w Gotartowicach. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w 

ruchu oporu w szeregach Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej. Był 

kolporterem tajnej prasy „Zew Wolności”. Aresztowany przez gestapo i 

przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie na posiedzeniu sądu doraźnego 

dnia 7.08.1942 r. odczytano mu wyrok kary śmierci. Wyrok wykonano w tym 

samym dniu. Według wystawionego aktu zgonu nr 21570/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:33, określenie 

przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny Rybnik 2000, s. 166; Rybnik. Zarys dziejów 

miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów 

okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libur,a Z dziejów domowych powiatu – gawęda 

o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 309, 314; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 656; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 568, nr id. 20010. 

 

SOŁTYS BERNARD,  
Zamordowany przez hitlerowców. 

Mieszkaniec Kleszczowa - obecnie dzielnicy Żor. Aresztowany i rozstrzelany w 

Kleszczowie 21.09.1944 r., jako podejrzany o zaangażowanie w ruchu oporu. 
Bibliografia: Archiwum K. Wojtowicz; (Z SUPLEMENTU). 
 

SOSNA ALOJZY,  
Więzień w KL Auschwitz nr 1094. 

Urodzony w 1897 r. Aresztowany 17.04.1940 r. Wpierw maltretowany na 

miejscowym posterunku policji - był bity, wieszany głową w dół, wbijano mu 

szpilki pod paznokcie. Następnie, przetransportowany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji dnia 22.06.1940 r. jako więzień nr 1094. 

Zwolniony z obozu 15.01.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 28; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

SOSNA-BORNER ANIELA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 65666, KL Ravensbrück. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 23.07.1923 r. w Wodzisławiu Śl. Po aresztowaniu przetransportowana 

do KL Auschwitz i zarejestrowana w obozowej ewidencji dnia 21.10.1943 r. 

jako więźniarka nr 65666. Następnie, przeniesiona do KL Ravensbrück. Mimo 

ciężkich warunków jakie panowały w obozach, w których przebywała, przeżyła 

i doczekała się wyzwolenia przez Armię Czerwoną 30.04.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 599. 
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SOWIK STEFAN, 
Więzień gestapo w Rybniku, Bytomiu, KL Auschwitz nr 10325. 

Urodzony 3.08.1895 r. w Bytomiu-Bobrku, mieszkaniec Radlina-Obszary pow. 

rybnicki. Był przymusowo wcielony do wojska niemieckiego podczas pierwszej 

wojny światowej, ale gdy dostał się do niewoli francuskiej, zaciągnął się do 

armii gen. Hallera. Po wojnie wrócił do Radlina i pracował w kop. „Emma” w 

tej miejscowości. Członek POW Gornego Śląska, były powstaniec – 

uczestniczył w trzech powstaniach śląskich. W 1924 r. ożenił się z Filomeną z d. 

Ucher z Obszar. Gdy rozpoczęła się okupacja hitlerowska, pracował nadal w 

kop. „Emma”, ale już w październiku, jako były powstaniec został zwolniony. 

W kwietniu 1940 r. Arbeitsamt w Wodzisławiu Śl. wysłał go na roboty 

przymusowe w cegielni w Niemczech. Gdy przyjechał do domu na urlop, dnia 

22.12.1940 r. o godz. 10:30 został aresztowany i wywieziony do więzienia w 

Rybniku. Po dwóch tygodniach został przewieziony do więzienia w Bytomiu, a 

stamtąd 14.02.1941 r. do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był jako wiezień 

nr 10325. W tym obozie zmarł 14.05.1941 r. na katar kiszek i z wycieńczenia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Marii Kolarskiej z d. Sowik), skor. 2. 

 

SPAŁEK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr E-9041. 

Urodzony 15.09.1889 r. w Raciborzu. Po aresztowaniu, przetransportowany do 

KL Auschwitz, brak daty zarejestrowania w obozowej ewidencji, wiadomo 

jednak że otrzymał nr E-9041 (więzień wychowawczy - Erziehungshäftling). 

Zginął w tym obozie 4.12.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1050; APMA-B III-Monowitz (Totenbuch KL Auschwitz III-Monowitz, s. 63, sygn. A-AuIII-5/4, nr 
inw. 156998). 

 

SPAŁEK RYSZARD, 
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 3.01.1901 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, wykonujący zawód 

górnik. Aresztowany 18.12.1940 r. i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 

23.05.1942 r. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

SPANDEL WILHELM,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany 

do KL Dachau, tam zginął. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 
 

SPLEŚNIAŁY JAN,  
Więzień KL Dachau.  

Urodzony 13.01.1904 r., mieszkaniec Rybnika. Pracownik umysłowy. Członek 

POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Już 

od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu 

oporu – jako członek POP, a następnie nowo zorganizowanej organizacji ZWZ. 
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Aresztowany został 2.05.1940 r., i przekazany do KL Dachau gdzie zginął 

6.08.1942 r. Brak innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 167.  

 

SPRUS ?, (mąż),  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec wioski Paniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki. Aresztowany w 1942 

r. i przekazany do KL Buchenwald. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SPRUS ?, (żona)  
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Mieszkanka wioski Paniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki. Aresztowana w 1942 

r. i wywieziona do KL Ravensbrück. Brak jest innych informacji o tej 

więźniarce. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SROKA JÓZEF,  
Więzień w Mysłowicach. 

Urodzony 29.11.1878 r. w Jankowicach w pow. chrzanowskim, z zawodu 

rzeźnik, zamieszkały w Gorzyczkach k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. 

Aresztowany w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i przekazany do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Zmarł w tym więzieniu na tyfus 

14.01.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SROKA MARIA po zamążpójściu ZIELIŃSKA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 32228. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Urodzony 4.08.1919 r. w Głoczowie pow. myślenicki, córka Andrzeja, 

zamieszkała w Wodzisławiu Śl. pow. rybnicki. Aresztowana 20.01.1943 r. w 

Krakowie za udzielanie pomocy członkom ruchu oporu. Przetrzymywana w 

więzieniu Montelupich w Krakowie a stamtąd przetransportowana do KL 

Auschwitz, 29.01.1943 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka 

nr 32228. Pracowała w podobozie w Rajsku, natomiast pod koniec 1943 r. 

przeniesiona do Brzezinki – gdzie poddawana była zabiegom 

pseudomedycznym. Przeżyła pobyt w obozie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 528; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; APMA-B Ankieta z dn. 30.01.1974 r. wypełniona osobiście przez 

Marię Zielińską (sygn. Mat./9808, nr inw. 160316); (Z SUPLEMENTU). 
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STABLA EMIL,  
Więzień więzienia – nieznana nazwa. 

Mieszkaniec Rybnika, harcerz. W kwietniu 1940 r. wraz z kolegą Ogazą chciał 

przedostać się przez Czechosłowację na Węgry. Przyłapany przez Niemców, 

został osądzony przez trybunał ludowy w Berlinie – na sesji wyjazdowej we 

Wrocławiu i skazany „... za zdradę kraju i przygotowanie do zdrady stanu”, na 

kilka lat ciężkiego więzienia. Wyrok ten odsiadywał w więzieniu na terenie 

Niemiec. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

STACHA KAROL, 
Więzień KL Auschwitz nr 108630. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Urodzony 28.09.1906 r. w Bottrop, mieszkaniec Rybnika. W czasie okupacji 

Rybnika włączył się w działalność konspiracyjną, był żołnierzem ZWZ/AK. 

Aresztowany został 12.02.1943 r., przewieziony do KL Auschwitz i 

umieszczony na okres śledztwa w bloku 2a. Po okresie śledczym w Politische 

Abteilung zarejestrowany został 16.03.1043 r. jako więzień nr 108630. Brak 

dokładniejszych informacji o losie więźnia.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 298; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

STACHA MARTA z d. WIECZOREK,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 36057. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Urodzona 14.07.1889 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, córka Piotra i Marii z d. 

Szymiczek, mieszkanka Rydułtów. Po aresztowaniu przetransportowana do KL 

Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji 19.02.1943 r. jako więźniarka 

nr 36057. Zginęła w tym obozie 22.06.1943 r. Według wystawionego aktu 

zgonu nr 24086/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o 

godz. 6:00, określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Herzschwäche” 

(katar/nieżyt jelit przy niewydolności serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 533; APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 84, nr id. 57528. 
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STANCEL ALOJZY, 
Więzień obozu karnego w Czeskim Cieszynie. 

Urodzony 17.01.1919 r. w Krzyżowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, syn 

Józefa i Franciszki z d. Maz, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu 

szkoły powszechnej w 1933 r., uczęszczał do szkoły handlowej w Nowym 

Bytomiu, którą ukończył w 1937 r. i do wybuchu drugiej wojny światowej 

pracował w sklepie jako sprzedawca. Od września 1939 do 1941 r. pracował w 

gospodarstwie swoich rodziców. Od 4.02.1941 do 10.06.1943 r. był więźniem 

obozu karnego dla Polaków i Żydów w Czeskim Cieszynie. Pracował w Trzyńcu 

w Hucie Żelaza. W czerwcu 1943 r. został zwolniony. We wrześniu 1943 r. 

wstąpił w Kryrach do organizacji konspiracyjnej AK, dowódcą tego oddziału był 

Karol Garus. Pełnił funkcję łącznika w rejonie Wisła Wielka, Studzionka, 

Mizerów, Kryry, Suszec. Do wyzwolenia w 1945 r. był czynnym członkiem 

organizacji konspiracyjnej. Od 1951-1954 r. pracował jako pracownik 

umysłowy w Prezydium MRN w Żorach. Od 1965-1971 r. pracował w 

założonym przez siebie prywatnym punkcie usług dla ludności. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

STANIA ANIELA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Mieszkanka wioski Radoszowy k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazana do KL Auschwitz gdzie 

zginęła. Brak jest innych informacji o tej więźniarce. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

STANICZEK PAWEŁ, 
Więzień w Rawiczu, KL Dachau, KL Mauthausen. 

Urodzony 24.06.1891 r. w Syryni k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec tej 

miejscowości. Brał udział w pierwszej wojnie światowej, a po jej zakończeniu, 

zaangażował się w działania za przywróceniem Górnego Śląska do Polski. Był 

członkiem POW Górnego Śląska, współorganizator trzech powstań śląskich na 

terenie Syryni (w trzecim powstaniu był dowódcą kompanii Syrynia-Buków). Za 

zasługi oddane Polsce otrzymał Krzyż Powstańczy, Gwiazdę Śląską i inne 

odznaczenia. Po ustaleniu granicy na Górnym Śląsku w 1922 r. zrezygnował z 

pracy na roli i podjął pracę w Fabryce w Katowicach Piotrowicach. W ostatnich 

latach przed drugą wojną światową był Urzędnikiem Urzędu Wojewódzkiego w 

Katowicach. Przed nacierającą armią niemiecką w 1939 r. uchodził na wschód. 

W listopadzie 1939 r. powrócił do domu i w kilka dni później tj. 11.12.1939 r. 

został aresztowany i wywieziony do więzienia w Rawiczu, a stamtąd przekazany 

do KL Dachau, następnie przesłano go do KL Mauthausen gdzie zginął 

18.07.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Marty Musioł), skor. 7; W ocalałej kartotece wieźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

STANIEK PWEŁ,  
Więzień KL Dachau. 
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Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo potwornych 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność, niestety w 

kilka dni później zmarł. 
Bibliografia: Materiały archiwalne J. Delowicza.  

 

STANKUSZ JAN,  
Więzień w Katowicach. 

Urodzony 10.02.1929 r., syn Leopolda, zamieszkały w Turzy Śl. k/Wodzisławia 

Śl. Aresztowany 9.06.1943 r. i uwięziony w więzieniu w Katowicach. Odzyskał 

wolność 21.04.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

STAŃKUSZ LEOPOLD,  
Więzień KL Oranienburg, KL Dachau nr 16557. 

Urodzony 20.05.1888 r. w Łaziskach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Jako 

górnik wpierw pracował w kop. „Emma” w Radlinie, zaś w 1907 r. wyjechał do 

pracy w górnictwie w Westfalii, zamieszkał w Gelsankirchen i tam brał udział w 

pracy kulturalno-oświatowej wśród rodaków przybyłych z całego zaboru 

pruskiego. W 1914 r. ożenił się z Agnieszką z d. Ciora. Nie brał udziału w 

pierwszej wojnie światowej gdyż był reklamowany przez kopalnię. Po wojnie w 

1920 r. zabrał rodzinę i powrócił na Górny Śląsk zamieszkując w rodzinnej wsi 

w Łaziskach. Wstąpił do POW Górnego Śląska, brał udział w akcji 

plebiscytowej, podczas trzeciego powstania był dowódcą miejscowej straży 

obywatelskiej. Za zasługi dla Polski otrzymał Krzyż na Śląskiej Wstędze 

Waleczności I klasy i taki sam Krzyż II klasy. W 1922 r. założył w Łaziskach 

Związek Powstańców Śląskich – będąc dłuższy czas jego sekretarzem. Od 1925 

r. był członkiem Związku Powstańców Śląskich w Gorzycach. W 1936 r. 

przeszedł na rentę górniczą. Zaraz na początku okupacji hitlerowskiej został 

przesłuchany przez gestapo w Pszowie, a 3.11.1939 r. przez gestapo w 

Gorzycach i przesłany do Rybnika. Od 7.04.1940 r. do 2.09.1940 r. przebywał w 

KL Oranienburg, a następnie przekazany do KL Dachau gdzie zarejestrowany 

był jako więzień nr 16557. Zmarł w tym obozie 29.06.1941 r. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 273; Zbiory 
J. Delowicza (kserokopia z relacją żony - Agnieszki Stańkusz), skor. 8.  

 

STAROSTA ALFRED,  
Więzień KL Gross-Rosen.  

Urodzony 10.09.1902 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, górnik – 

maszynista szybowy. Należał do komunistycznej organizacji ruchu oporu. 

Aresztowany 30.05.1944 r. i przekazany do KL Gross-Rosen gdzie zginął tuż 

przed wyzwoleniem obozu w dniu 13.02.1945 r. Brak jest innych informacji o 

tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

STAWIARZ JÓZEF pseud. „Stary”, 
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Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 18.02.1897 r. w Górkach pow. kielecki, mieszkaniec Chwałowic 

k/Rybnika. Członek POW Górnego Ślaska, były powstaniec – uczestnik trzech 

powstań śląskich. Od 1928 r. działacz Centralnego Związku Górników. W 1935 

r. wstąpił do Komunistycznej Partii Polski, a po jej rozwiązaniu do Polskiej 

Partii Socjalistycznej. W okresie okupacji był współzałożycielem organizacji 

podziemnej „Czerwona Pomoc” w Chwałowicach (organizacja skupiająca 

działaczy KPP i PPS). Działał również w podziemnej Polskiej Partii Robotniczej 

oraz Armii Ludowej pod pseudonimem „Stary”. Aresztowany 31.05.1944 r., 

przesłany do KL Gross-Rosen. 6.03.1945 r. znalazl się w transporcie chorych i 

niezdolnych do pracy więżniów – zginął, prawdopodobnie rozstrzelany jako 

niezdolny do transportu ewakuacyjnego. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 44; Zbiory J. Delowicza. 

 

STEFAŃSKI WACŁAW,  
Więzień KL Gros-Rosen.

 

Urodzony 2.03.1900 r., powstaniec wielkopolski, a później mieszkaniec 

Rybnika. Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność 

konspiracyjną – w organizacji ZWZ/AK. Aresztowany 24.06.1943 r. razem z 

bratem Zbigniewem w tzw. „drugim” zmasowanym rozprawianiu się gestapo z 

członkami ZWZ/AK w Rybniku, przesłany do KL Gross-Rosen tam zginął 

16.11.1944 r. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 20; L. Musiolik, Rybniczanie 
słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 168; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku 

Kombatantów RP, s. 37; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
 

STEFEK MARIA po zamążpójściu OLSSON, 
Więźniarka w Cieszynie, KL Ravensbrück, KL Bergen-Belsen. 

Urodzona 3.02.1924 r., córka Stefanii, mieszkanka Cieszyna i tam w okresie 

okupacji hitlerowskiej wraz z matką zaangażowana w działalność ruchu oporu. 

Została aresztowana 18.11.1941 r. i więziona w więzieniu w Cieszynie, skąd 

29.11.1942 r. została wywieziona przez Myślenice, Racibórz, Głogów i Berlin 

do KL Ravensbrück (w obozie tym zarejestrowana w dniu 19.12.1942 r.). W 

lutym 1945 r. przeniesiona była do KL Bergen-Belsen gdzie przebywała do 

wyzwolenia tego obozu w dniu 15.04.1845 r. W lipcu tegoż roku, w ramach 

pomocy Czerwonego Krzyża dostała się do Szwecji na rekonwalescencję – po 

przebytych w obozie chorobach tj. tyfusie i gruźlicy. W 1952 r. wyszła w 

Szwecji za maż za szwedzkiego dziennikarza zmieniając nazwisko na Olsson. 
Bibliografia: Informacje uzyskane od Henryka Śmigi z Zebrzydowic 
 

STEFEK STEFANIA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 8518. 
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Urodzona 10.10.1895 r. Od 1936 r. mieszkanka Cieszyna. Częto jednak 

przebywała w Marklowicach Górnych pow. cieszyński – gdzie miała rodzinę. 

Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowana w działalność konspiracyjną 

jako żołnierz organizacji Służba Zwycięstwu Polski – ZWZ/AK. W jej domu 

była skrzynka poczty konspiracyjnej. Od 1941 r. aktywnie pracowała w siatce 

wywiadu Jana Margicioka z Inspektoratu Rybnickiego AK. W związku z 

dekonspiracją siatki wywiadowczej i aresztowaniami w Cieszynie, w tej 

miejscowości została w dniu 18.11.1941 r. aresztowana z córką Marią. Podczas 

rewizji w jej mieszkaniu znaleziono tajną prasę. Sądzona przez policyjny sąd 

doraźny w Katowicach, wywieziona została 3.07.1942 r. do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowano ją jako więźniarkę 8518. Zginęła 10.11.1942 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 494; Zbiory J. Delowicza (136, sygn. 961 Cieszyn, relacja Henryka Stefka - bratanka). 

 

STEFEK STEFANIA z d. JEŻYSZEK,  
Więźniarka w Cieszynie. 

Urodzona 1.09.1894 r. na Zaolziu w miejscowości Skrzeczoń, córka Alojzego i 

Anny z d. Kłuska. Kierowniczka szkoły powszechnej w Niedobczycach 

k/Rybnika. W czasie okupacji zamieszkiwała w Polskiej Lutyni na Zaolziu, i 

zaangażowała się w pracę organizacji konspiracyjnej Siły Zbrojne Polski, a 

następnie ZWZ/AK. Jej dom był punktem kontaktowym między innymi dla 

partyzantów z oddziału „Wędrowiec” Inspektoratu Rybnickiego AK. Mąż, 

dzieci oraz zięć również byli zaangażowani w organizacji konspiracyjnej AK. 

Córka Wanda i syn Wiktor w kierownictwie wywiadu Obwodu AK Cieszyn - 

siatka wywiadowcza Jana Margicioka. Aresztowana wiosną 1941 r. więziona 

była w więzieniu w Cieszynie. Mimo torturowania nie przyznała się do niczego, 

więc zwolniono ją. 2.11.1944 r. ponownie została aresztowana wraz z mężem i 

córką Heleną Warchołek za kontakty z partyzantami. Została rozstrzelana 

24.11.1944 r. w pobliżu swojego domu. Jej syn i zięć Emil Warchołek 

aresztowani w 1943 r. zostali rozstrzelani w 1944 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Emila Jędrzejki, Gertrudy, Wandy Stefek-Widesowej). 

 

STEFEK WALTER pseud. „Sęp”,  
Więzień KL Auschwitz nr 188079. 

Urodzony 14.10.1916 r. w Karwinie na Zaolziu. Rodzice wygnani z Czech, 

osiedlili się w Niedobczycach k/Rybnika. W tej więc miejscowości rozpoczął 

naukę w szkole powszechnej, a po ukończeniu 4 klasy wstąpił do Państwowego 

Gimnazjum w Rybniku. Harcerz X Drużyny ZHP im. Tadeusza Kościuszki w 

Niedobczycach. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w 

działalność konspiracyjną Szarych Szeregów, PSW, jako żołnierz ZWZ/AK. Był 

współorganizatorem Organizacji „Orła Białego” na terenie Zaolzia w rejonie 

karwińskim. Aresztowany w styczniu 1943 r., przetransportowany został do KL 

Auschwitz. Po przesłuchaniach w Politische Abteilung, skazany został 

22.05.1944 r. na pobyt w obozie i zarejestrowany jako więzień nr 188079. Dnia 

31.10.1944 r. decyzją policyjnego sądu doraźnego skazano na śmierć 10 kobiet i 

59 mężczyzn – wśród których był Stefek Walter. Skazanych stracono w dniu 
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1.11.1944 r. (w dniu Wszystkich Świętych) w Krematorium II na terenie 

Birkenau. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 168; Księga Pamiątkowa 
Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 51; I. Libura, Z dziejów domowych 

powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 

Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 470, 715; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, 
Katowice 1995, 48,99,100,101, 105; APMA-B (Karty personalne Wydziału Zatrudnienia, tom 10, s. 181, sygn. 

D-AuI-3a/2906-3158, nr inw. 174393). 

 

STEINER BRUNO,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 16.09.1884 r. w Wodzisławiu Śl., syn Luisa i Ulriche z d. Katz, 

zamieszkały w okresie okupacji hitlerowskiej we Frankfurcie nad Menem. Po 

aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 30.01.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 4470/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 12:00, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzmuskeldegeneration” (zawał mięśnia sercowego). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 1450, nr id. 42728. 

 

STEJER BENEDYKT,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 11.05.1924 r. w Rybniku-Ligocie, syn Jerzego i Margarity, 

mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Harcerz III Drużyny ZHP im. Stefana 

Żółkiewskiego w Ligocie. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, 

uczestniczył w ruchu oporu w szeregach Polskiej Tajnej Organizacji 

Powstańczej. Aresztowany 18.06.1942 r. i przetransportowany wpierw do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie przekazany do KL 

Auschwitz gdzie zginął 7.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

21567/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:36, 

określenie przyczyny zgonu to „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 167; Rybnik. Zarys dziejów 

miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. Jan Walczak, Katowice 1986, s. 242; A. Mrowiec, Z dziejów 
okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 24; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda 

o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 309; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w 

KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 656; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 565, nr id. 20007; Zbiory J. 
Delowicza. 

 

STODOLAK EUGENIUSZ, 
Więzień w Żarach. 

Urodzony w 1895 r. na lubelszczyźnie, mieszkaniec Rybnika w latach 

międzywojennych. Był przewodniczącym Wydziału Zamiejscowego Sądu 

Okręgowego w Katowicach, przewodniczącym Wydziału Karnego w Rybniku. 

Od 1936 r. przeniesiony służbowo do Mysłowic. Już przed wybuchem drugiej 

wojny światowej wpisany do „księgi gończej” Sonderfahndungsbuch Polen 

(strona zarejestrowania 157S), czyli przewidziany przez hitlerowców do 

likwidacji w pierwszej kolejności. W okresie okupacji hitlerowskiej, 

aresztowany i więziony w więzieniu w Żarach. Po wyzwoleniu w 1945 r. 

pracował w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Zmarł w 1964 r.  
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem wyd. Katowice 1958, s. 32; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s.168. 
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STODÓŁKA WŁADYSŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 112778. 

Urodzony 7.08.1921 r. w Rybniku, zamieszkiwał w tym mieście. Po 

aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji dnia 7.04.1943 r. jako więzień nr 112778. Przeniesiony 

9.12.1944 r. do innego obozu. Brak jest innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 315; APMA-B Häftlings-Personal-Karte (karta personalna więźnia, tom 7, s. 479-480, sygn. D-AuI-

3a/1365-1684, nr inw. 174146). 

 

STOKŁOSA ANTONI, 
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 12.08.1896 r. w Teofilówce pow. brzeżański woj. lwowskie. 

Ukończył gimnazjum i seminarium nauczycielskie we Lwowie. Był oficerem 

armii austriackiej – uczestnikiem pierwszej wojny światowej. W latach 

trzydziestych zamieszkał w Rybniku. Kupiec i rzemieślnik-cukiernik. W okresie 

okupacji hitlerowskiej aresztowany i przekazany do KL Dachau, skąd w 1942 r. 

udało mu się zbiec. Po okupacji powrócił do Rybnika i nadal zajmował się 

kupiectwem – prowadził  niewielką kawiarnię. Zmarł 30.01.1984 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 169. 

 

STOKŁOSA ERYK, 
Więzień - prawdopodobnie w KL Dachau. 

Urodziny 24.05.1915 r. w Rybniku, mieszkaniec tej 

miejscowości. Absolwent rybnickiego gimnazjum w 1934 r. 

Harcerz IV Drużyny Harcerzy im. Henryka Sienkiewicza w 

Rybniku. W 1939 r. ukończył Akademię Medycyny 

Weterynaryjnej we Lwowie. Aresztowany w pierwszym roku 

okupacji hitlerowskiej – 13.04.1940 r. za odmowę 

zaciągnięcia się do wojska niemieckiego. Przekazany 

prawdopodobnie do KL Dachau, skąd udało mu się uciec.  

Następnie, pod przybranym nazwiskiem pracował w kamieniołomach na terenie 

Sudetów. Był członkiem ruchu oporu. Na skutek choroby na jaką zapadł – także 

poprzez ciężkie warunki pracy, zmarł w 1943 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 169; Zbiory J. Delowicza.  

 

STOŁTNY ALOJZY,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47720. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 30.01.1921 r. w Popielowie pow. rybnicki, syn Karola i Dominiki z d. 

Matloch, mieszkaniec Kłokociń pow. rybnicki, harcerz. Od początku okupacji 

 

 



 378 

hitlerowskiej, członek Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej. Kierował 

działalnością tej organizacji w rejonie żorskim. Aresztowany przez gestapo, 

wpierw był przekazany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a następnie po 

sadystycznych przesłuchaniach przewieziony 17.07.1942 r. do KL Auschwitz, 

gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 47720. Zginął 3.09.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 27220/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 20:05, określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh 

bei Körperschwäche” (katar/nieżyt jelit przy wycieńczeniu organizmu). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 170; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 259; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia 
Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 199; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 174, nr id. 25561. 

 

STOŁTNY FRANCISZEK, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 172464. 

Urodzony 14.12.1912 r. w Radziejowie pow. rybnickim, mieszkaniec Bzia 

k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Z zawodu piekarz. W okresie kryzysu 

gospodarczego 1930-1939 r. często był bez pracy. Na początku okupacji, dostał 

pracę przymusową w kopalni „Biskupice” koło Zabrza. Jeszcze przed 1939 r. 

wraz z kolegami zaczęli przygotowywać się do tworzenia polskiej podziemnej 

organizacji. Gdy więc zaangażował się w działalność konspiracyjną w okresie 

okupacji, gestapo aresztowało go w 1941 r. i kazało podpisać zobowiązanie, że 

nie będzie działał na szkodę państwa niemieckiego. Niestety, przez zdradę został 

ponownie aresztowany za przynależność do AK. Przekazany był na posterunek 

policji w Pawłowicach, skąd przetransportowano go do więzienia śledczego w 

Mysłowicach. Był torturowany do tego stopnia, że plecy były jedną raną i nie 

było mowy o leżeniu na nich. Po pięciu miesiącach został przewieziony do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 7.08.1943 r. jako więzień nr 172464. Wykonywał 

pracę przy czyszczeniu ubikacji użytkowanych przez obozowe SS, następnie był 

w komandzie budującym poza obozem schrony betonowe. Pod koniec 

funkcjonowania obozu, został ewakuowany 17.01.1945 r. z Oświęcimia do 

Wodzisławia. Wieczorem 18.01.1945 r. więźniów załadowano do otwartych 

węglarek i transport ten ruszył w kierunku Mauthausen. Stołtny wraz z dwoma 

jeszcze więźniami wyskoczył z pociągu w czasie jazdy w okolicach Gierałtowic. 

Po udanej ucieczce, znając te tereny udali się do Radlina i do Bzia gdzie cała 

trójka doczekała się wyzwolenia  
Bibliografia: APMA-B (nota biograficzna sporządzona przez F. Stołtnego w 1974 r. przez ZBoWiD w 
Wodzisławiu Śląskim, sygn. Mat./14534, nr inw. 169962); Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją 

Franciszka Stołtnego), skor. 5. 

 

STOŁTNY KAROL,  
Więzień KL Auschwitz nr 47721. 
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Urodzony 26.04.1922 r. w Popielowie pow. rybnicki, syn Karola i Dominiki z d. 

Matloch, mieszkaniec Kłokocin pow. rybnicki. Aresztowany za działalność 

konspiracyjną i osadzony w KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został 

17.07.1942 r. jako więzień nr 47721. Zginął w tym obozie 18.08.1942 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 22246/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 17:20, określenie przyczyny zgonu to „akuter 

Magendarmkatarrh” (ostry katar/nieżyt żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 259; I. Pająk, Mieszkańcy 
Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 199; APMA-B „Księga 

zgonów”, t. 15, s. 1244, nr id. 20686. 

 

STORK RUDOLF, 
Więzień w Austrii, KL Dachau, KL Ravensbrück, Mysłowicach, Katowicach. 
Urodzony 8.10.1914 r. w Czerwionce pow. rybnicki, mieszkaniec tej 

miejscowości. Uczeń rybnickiego gimnazjum – zdał maturę w 1934 r. Harcerz 

IV Drużyny Harcerzy im. Henryka Sienkiewicza w Rybniku. W 1937 r. 

ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskując stopień magistra 

nauk ekonomiczno-handlowych. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 

r. w stopniu podchorążego. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażował się w 

działalność konspiracyjną. Zagrożony aresztowaniem, usiłował przedostać się za 

granicę lecz został zatrzymany 13.04.1940 r. przy próbie przekroczenia granicy 

austro-wegierskiej. Udało mu się zbiec z aresztu i nadal działał w konspiracji. 

Drugi raz był aresztowany w maju 1940 r. i osadzony w więzieniu w Wiedniu, a 

następnie w KL Dachau i KL Ravensbrück skąd w 1941 r. został zwolniony. 

Trzeci raz aresztowany 28.10.1944 r. i więziony w więzieniu w Katowicach, a 

później w więzieniu śledczym w Mysłowicach, skąd prawdopodobnie 

przewieziony ponownie został 17.11.1944 r. do więzienia w Katowicach i tam 

rozstrzelany.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s.170; Zbiory J. Delowicza.  
 

STRUPOWSKI ROBERT,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 11.05.1901 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, sekretarz gminy. 

Członek POW Górnego Ślaska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich i 

działacz plebiscytowy. Aresztowany już w drugim dniu okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do KL Buchenwald. Przeżył ciężką egzystencję w obozie 

koncentracyjnym, lecz niestety zmarł z wycieńczenia po wyjściu z obozu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s.170; Zbiory J. Delowicza.  

 

STRYKOWSKI STANISŁAW,  
Więzień KL Gross-Rosen. 
Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, lekarz weterynarii. W okresie okupacji 

hitlerowskiej, żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, zastępca dowódcy 

organizacji konspiracyjnej AK w Żorach. Aresztowany 30.12.1944 r. i 

przekazany do KL Gross-Rosen. Przeżył obóz – wyzwolony przez wojska 

radzieckie 13.02.1945 r. 
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Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 26; M. Brzost, 
Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 89; Zbiory J. Delowicza.  

 

STUDENT ALOJZY,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 8.08.1901 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec tej 

miejscowości. Był kolejarzem w PKP, pracował jako konduktor. Po pierwszej 

wojnie światowej włączył się aktywnie do prac nad przywróceniem Górnego 

Śląska do Polski. Był członkiem Towarzystwa Śpiewaczego „Moniuszko” w 

Czyżowicach, członkiem POW Górnego Śląska, uczestnikiem trzeciego 

powstania śląskiego. Ożenił się w 1929 r. Między pierwszą a drugą wojną 

światową był członkiem Związku Powstańców Śląskich. Został aresztowany 

25.10.1939 r. gdy do Czyżowic powrócił przedwojenny fanatyk hitleryzmu – 

Konstanty Grzonka i stał się politycznym kierownikiem dzielnicy. Przesłany był 

do więzienia w Rybniku, skąd zwolniono go 24.12.1939 r. 5.02.1940 r. został 

jednak ponownie aresztowany i do połowy kwietnia 1940 r. był przetrzymywany 

w więzieniu w Rybniku, a stamtąd przewieziony do KL Sachsenhausen gdzie 

zmarł – żona otrzymała powiadomienie o jego śmierci 30.04.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony – Emilii Student), skor. 8. 

 

STYRA FRANCISZEK kś., 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 18176. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 28.11.1889 r. w Biedrzychowicach k/Głogówka woj. opolskie. 

Teologię studiował we Wrocławiu. Do Mszany k.Jastrzębia Zdroju pow. 

rybnicki, przybył w 1923 r. i objął stanowisko proboszcza. Był nie tylko 

księdzem przykładnie spełniającym posługę duszpasterską, ale także był 

gorącym patriotą. Nawet gdy w początkowym okresie okupacji hitlerowskiej 

wygłaszał kazania w języku niemieckim – gdyż język polski był zabroniony, 

przekazywał wiernym słowa otuchy: „... wytrzymać, przetrwać, przemilczeć”! 

Wypożyczył Janowi Szarzynkowi maszynę do pisania – mając świadomość że 

będą nie niej pisane odezwy i ulotki. Gdy więc w ręce gestapo dostała się taka 

ulotka, łatwo rozszyfrowano na czyjej maszynie była pisana. Został aresztowany 

15.04.1941 r. i osadzony w więzieniu w Rybniku a stamtąd przekazano go do 

KL Auschwitz gdzie zarejestrowany został 17.07.1941 r. jako więzień nr 18176. 

Przebywał w tym obozie na jednym bloku z Alojzym Sobalą z Mszanej. Po 

czterech miesiącach pobytu w obozie na skutek zranienia nogi, dostał zakażenia 

krwi i przekazany był do izby chorych gdzie zmarł 10.10.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 
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STYRA FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 85464. 

Urodzony 9.09.1914 r. w Gierałtowicach k/Knurowa pow. rybnicki. Po 

aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 

6.01.1942 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 85464. Wypisany 

18.08.1943 r. na transport do innego obozu. Brak jest innych informacji o tym 

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

1998, s. 246; APMA-B Książka bloku szpitalnego nr 20 w KL Auschwitz I (sygn. D-AuI-5/1, nr inw. 4768, s. 
216). 

 

SUHAN JÓZEF, 
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 21.08.1919 r. w miejscowości Rogoźna k/Żor pow. rybnicki, syn 

Marii, mieszkaniec Chwałowic k.Rybnika. Po aresztowaniu przekazany do KL 

Auschwitz gdzie zginął 16.07.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

15864/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:05, 

określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche bei Darmkatarrh” (niewydolność 

serca przy nieżycie/katarze jelit). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 11, s. 846, nr id. 14374. 

 

SUCHANEK IGNACY, 
Więzień w Szczygłowicach, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 31,01.1883 r. w Bełsznicy k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec Radlina 

pow. rybnicki. W 1903 r. wyjechał do Westfalii do pracy w górnictwie. W 

Bottrop ożenił się z Marią z d. Fojcik. Działał na rzecz Polskiego Związku 

Zawodowego Górników w Westfalii. Po pierwszej wojnie światowej wraz z całą 

rodziną wrócił do Polski. Do 1922 r. zamieszkał w Bełsznicy i pracował w kop. 

„Emma” w Radlinie. W 1923 r. zamieszkał w Radlinie w budynku kopalnianym. 

Przed wybuchem drugiej wojny światowej działał w obronie przeciwlotniczej w 

kop. „Emma”. Na biwaku powstańczym 2.05.1939 r.  (między innymi) z Janem 

Porębskim palił kukłę Hitlera. 1.09.1939 r. bez rodziny ewakuował się na 

wschód. Pod koniec września powrócił jednak i zatrzymał się na jakiś czas u 

brata w Katowicach – był jednak już poszukiwany w Radlinie przez renegatów, 

szupo i gestapo. Gdy więc przybył do domu początkiem października 1939 r., 

został aresztowany. Umieszczono go w budynku urzędu miejskiego w Radlinie a 

stamtąd przewieziono do obozu tymczasowego w Szczygłowicach. Następnie 

dostał się do Rawicza i dalej do KL Buchenwald (przebywał na jednym bloku z 

byłym policjantem z Radlina – Laryszem). Początkowo wytrzymywał trud 

obozowego życia, ale ciężka praca i niedożywienie wycieńczyły jego organizm 

do tego stopnia, że zachorował i dostał się do izby chorych, ale ze względu na 

brak odpowiedniej opieki lekarskiej zmarł 18.03.1942 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Emila Suchanka), skor. 2. 
 

SUSZKA JAN, 
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 
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Urodzony w 1897 r., były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, członek 

POW Górnego Śląska. Aresztowany na poczatku okupacji hitlerowskiej i 

przetransportowany do pierwszego obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika 

(powstałego w 1939 r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski), a 

usytuowanego w lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. 

Zginął w tym obozie i pochowany został we wspólnej mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza 

 

SWOBODA JAN,  
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach. 

Mieszkaniec Czuchowa k.Dębieńska pow. rybnicki. Aresztowany przez gestapo 

w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej za to, że znaleziono u niego w domu 

polską chorągiew i że był znany jako jeden z najaktywniejszych powstańców 

śląskich w Czuchowie. Został przetransportowany do pierwszego obozu 

koncentracyjnego w pobliżu Rybnika (powstałego w 1939 r. po wkroczeniu 

wojsk hitlerowskich do Polski), a usytuowanego w lesie między Krywałdem – 

Nieborowicami – Pilchowicami. Zginął w tym obozie i pochowany został we 

wspólnej mogile w Pilchowicach. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SWOBODA TEKLA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 82784, KL Ravensbrück nr 71915. 

Urodzona 6.04.1905 r. w Koszarawie pow. żywiecki, córka Karola i Katarzyny z 

d. Mentel, mieszkanka Żor pow. rybnicki. Szkołę powszechną ukończyła w 

Zabrzegu pow. cieszyński, a następnie pracowała na roli u różnych gospodarzy. 

W 1937 r. przyjęła pracę w Bziu Załeckim i tam pracowała do 1944 r. W 

majątku tym byli zatrudnieni jeńcy rosyjscy, więc dostarczała im żywność, o 

czym ktoś powiadomił policję w Żorach. Została na podstawie tego oskarżenia 

aresztowana w marcu 1944 r. i przekazana do KL Auschwitz, a tam 

zarejestrowana w obozowej ewidencji dnia 28.07.1944 r. jako więźniarka nr 

82784. Pod koniec lipca 1944 r. przeniesiona była do obozu w Birkenau, a w 

październiku 1944 r. przesłana transportem do KL Ravensbrück i tam 

zarejestrowana jako więźniarka nr 71915. Stamtąd odkomenderowana do robót 

w fabryce amunicji w Mojsewitz gdzie pracowała do wyzwolenia przez Armię 

Radziecką w maju 1945 r. W czerwcu 1945 r. powróciła do Bzia i ponownie 

pracowała w gospodarstwie rolnym – aż do wyjścia za mąż 22.06.1946 r. kiedy 

to zwolniła się z pracy. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 619; Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

SYNORADZKI ADAM,  
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, notariusz. Aresztowany w drugim miesiącu 

okupacji hitlerowskiej 6.11.1939 r. i osadzony w więzieniu – brak nazwy 

więzienia w jakim przebywał. Po jakimś czasie został zwolniony. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
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SYREK KAROL,  
Więzień w Szatzlar. 

Urodzony 17.08.1885 r. w Michałkowicach gmina Jankowice Rybnickie. 

Uczestnik pierwszej wojny swiatowej na terenie Francji. Pracował jako górnik w 

kop. „Chwałowice” w Chwałowicach. Członek POW Górnego Śląska, były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Pod kieniec sierpnia 1939 r. uchodził 

przed Niemcami na tereny wschodnie, ale po powrocie (po trzech miesiącach) 

do rodzinnej miejscowości, został aresztowany i przekazany do wiezienia w 

Szatzlar. Brak dalszych informacji o losie więźnia. Wiadomo jedynie, że przeżył 

pobyt w więzieniu i odzyskał wolność, podjął ponownie pracę w kop. 

„Chwałowice”, gdzie pracował do emerytury w 1958 r. Zmarł w październiku 

1995 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 171. 

 

SYRNIK LUDWIK,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany 

do KL Buchenwald, tam zginął. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SZAFRON GRZEGORZ,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 4.08.1895 r., mieszkaniec Studzionki w pow. rybnickim, rolnik. 

Aresztowany w listopadzie 1943 r. i przekazany do obozu koncentracyjnego. 

Nieznana jest nazwa tego obozu. Wiadomo jednak, że w czasie ewakuacji 

więźniów z obozu w głąb Niemiec, zmarł tam z wyczerpania. 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 21; W zachowanych 
dokumentach APMA-Boraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SZAJOR SYLWESTER, 
Więzień w Hamburgu, KL Majdanek. 

Urodzony 19.12.1918 r. w Radlinie-Obszarach pow. rybnicki, mieszkaniec tej 

miejscowości. Był malarzem pokojowym, i pracował w tym zawodzie także w 

początkowym okresie okupacji – w firmie malarskiej Froncka. Kiedy jednak 

przy przyznawaniu volkslisty napisał „narodowość polska”, stracił zatrudnienie i 

otrzymał w 1940 r. nakaz z Arbeitsamtu w Wodzisławiu Śl. do robót 

przymusowych na terenie Niemiec. Tam pracował w firmie budowania linii 

kolejowych i mostów. W 1942 r. zachorował, więc został przesłany do lżejszej 

pracy w Dorum. W tej miejscowości początkiem 1943 r. został aresztowany i 

odesłany do więzienia w Hamburgu. Przebywał w tym więzieniu kilka miesięcy. 

Pod koniec 1943 r. przewieziono go do KL Majdanek k/Lublina, gdzie zginął w 

grudniu 1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Marty, Franciszki i Stanisława Szajor), skor. 2. 

 

SZAROWICZ JÓZEF,  
Więzień obozu jenieckiego Ostaszkowie. 
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Urodzony 6.02.1898 r. w Parnicy na Węgrzech, skąd cała 

rodzina przybyła do Goleszowa – za pracą. W wieku 16 lat 

zaciągnął się do Legionów, uczestnicząc w bitwie 3 pp. II 

Brygady. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, służył w 

10 pp. w Łowiczu. Brał udział w konflikcie zbrojnym polsko-

czeskim 1918-1929 r. W 1924 r. wstąpił do Policji 

Województwa Śląskiego, rozpoczął służbę na posterunku w 

Goczałkowicach, a następnie w stopniu starszego 

przewodnika był komendantem posterunku w Żorach.  

Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 r., wraz 

z innymi policjantami był ewakuowany na wschód, a na miejsce docelowe 

wyznaczono Tarnopol. W tym mieście i jego okolicach w pierwszym tygodniu 

wojny tj. we wrześniu 1939 r. znalazła się większość policjantów ze Śląska – 

mających stanowić zaporę przed niemieckim agresorem. Niestety, po 17 

września policjanci dostali się do sowieckiej niewoli, a następnie internowani w 

obozie jenieckim w Ostaszkowie. Tam zginął – nieznana data śmierci. 

Postscriptum. W jedynym liście wysłanym 24.11.1939 r. z obozu w 

Ostaszkowie napisał, że jest razem ze znajomymi z Żor: Kuczerą, 

Ziemończykiem, Ćwięczkiem i Pawlusem. Figuruje w wykazie jeńców obozu w 

Ostaszkowie poz. 34. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 35; (Z SUPLEMENTU). 

 

SZAROWICZ TADEUSZ, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Od 1933 r. harcerz II Drużyny Harcerzy im. F. 

Żwirki w Żorach. Od początku okupacji hitlerowskiej członek Pogotowia 

Harcerskiego, działał przy budowie fortyfikacji w Żorach, pomagał w 

ucieczkach na Węgry. Zaangażował się także w działalność konspiracyjną w 

organizacji ZWZ/AK – pełnił funkcję łącznika, zwiadowcy. Aresztowany jako 

podejrzany o działalność konspiracyjną, długi okres przetrzymywany był w 

więzieniu w Rybniku i odzyskał wolność z chwilą wyzwolenia Rybnika. Po 

wyzwoleniu ukończył studia, został inżynierem chemikiem. Zmarł w 1988 r. 

Odznaczony za służbę Ojczyźnie oraz walkę z okupantem podczas II wojny 

światowej, Rada Naczelna ZHP odznaczyła go Krzyżem Zasługi dla ZHP z 

Rozetą-Mieczem. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SZASTEK CZESŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 91041, KL Mauthausen nr 31287. 

Urodzony 14.04.1917 r. w Raciborzu, mieszkaniec tej miejscowości. Po 

aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany 20.01.1943 

r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 91041. Następnie przeniesiony do KL 

Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 31287. Przeżył w obozie do 

jego wyzwolenia w dniu 5.05.1945 r.  

 



 385 

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 258; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie 

figuruje.  

 

SZAWERNA KONRAD, 
Więzień w Cieszynie, KL Sachsenhausen. 

Urodzony w 1916 r. w Rogowie k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, mieszkaniec 

tej  miejscowości, był uczniem gimnazjum w Rybniku. W pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej – w dniu upadku Warszawy 27.09.1939 r., niemiecki 

burmistrz Rogowa zawezwał go aby uruchomieniem dzwonów kościelnych dał 

wyraz tak radosnemu dla Niemców wydarzeniu. Konrad oświadczył jednak: „ ... 

Jako Polak nie będę dzwonił na cześć niemieckiego zwycięstwa – choćbyście 

mnie mieli zabić”. Szupo zbił go i odesłał na gestapo do Rybnika, gdzie przez 

kilka dni przebywał w piwnicy Gestapo i następnie został wypuszczony na 

wolność. Pod koniec 1939 r. wraz z kolegą Edwardem Królem wyruszyli by 

przedostać się na Węgry i na zachodzie walczyć o Polskę. Na terenie Słowacji w 

pobliżu granicy węgierskiej zostali zatrzymani przez słowackiego policjanta – 

zwolennika hitlerowców. Przekazano ich na gestapo do Cieszyna, a stamtąd do 

KL Sachsenhausen. W obozie tym obydwaj chłopcy wytrzymali trud 

więźiennego życia i doczekali się wyzwolenia 22.04.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Janusza Króla), skor. 9. 

 

SZAWERNA WILHELM,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Dzimierza k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej na skutek donosu miejscowych renegatów, 

przekazany został do obozu koncentracyjnego, w którym zginął. Brak jest 

informacji o nazwie obozu w którym przebywał oraz innych informacji o tym 

więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

SZCZEPAŃCZYK JAN, 
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkaniec Jedłownika k/Wodzisławia Śl. Aresztowany wraz z żoną Katarzyną 

oraz córką Sabiną w drugiej połowie 1942 r. Osadzony został w obozie 

przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tego 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SZCZEPAŃCZYK KATARZYNA, 
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkanka Jedłownika k/Wodzisławia Śl. Aresztowana wraz z mężem Janem 

oraz córką Sabiną w drugiej połowie 1942 r. Osadzona została w obozie 

przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
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SZCZEPAŃCZYK SABINA, 
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkanka Jedłownika k/Wodzisławia Śl. Aresztowana wraz z matką oraz 

ojcem w drugiej połowie 1942 r. Osadzona została w obozie przejściowym 

Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o jej dalszym losie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

SZCZĘSNY ALOJZY,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany w okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego (prawdopodobnie do KL 

Dachau). Brak konkretniejszych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SZCZOTKA JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 23594, nr E-634. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 21.09.1922 r. w Radlinie pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany 28.11.1941 r. w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 23594, a następnie zmieniono mu numer na 

E-634 (więzień wychowawczy). Zwolniony z obozu 13.02.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 753. 

 

SZCZOTOK AUGUSTYN, 
Więzień gestapo w Rybniku. 

Urodzony 12.09.1886 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, mieszkaniec Radlina-

Głożyny pow. rybnicki. Wykonywał zawód górnika. W styczniu 1919 r. wstąpił 

do POW Górnego Śląska i werbował miejscowych mężczyzn do tej organizacji. 

Był dowódcą plutonu w Głożynach. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. W drugim powstaniu pełnił funkcję dowódcy plutonu. Następnie, brał 

udział w akcji plebiscytowej jako dowódca 4 kompanii 14 pułku piechoty 

(wodzisławskiego). 23.05.1921 r. w dniu przerwania przez Niemców polskiego 

frontu pod wsią Olza, jego kompania została rozbita, on zaś wzięty do niewoli. 

Przebywał w więzieniu w Raciborzu. Po ogłoszeniu amnestii przez Rząd Polski i 

Niemiec, wrócił w lipcu 1921 r. do domu. W 1923 r. założył Związek 

Powstańców Polskich w Głożynach i był prezesem tego związku do wybuchu 

drugiej wojny światowej. Z chwilą rozpoczęcie się okupacji hitlerowskiej, został 

aresztowany i przywieziony do rybnickiego gestapo jako jeden z pierwszych 
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aresztantów – początkiem września 1939 r. Podczas przesłuchań bito i katowano 

go, czego efektem były nie tylko obrażenia ciała, ale i ducha – gdy wyszedł na 

wolność był w bardzo złym stanie psychiocznym. Zmarł 7.12.1939 r. 

Odznaczony: Śląskim Krzyżem Powstańczym, Gwiazdą Śląską, Medalem 

Niepodległości. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację córki oraz Jana Radeckiego), skor. 2. 

 

SZCZUREK JERZY, 
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 23.04.1892 r. Był nauczycielem szkoły powszechnej w Cieszynie, zaś 

dwa lata przed okupacją hitlerowską mieszkał i pracował w Radlinie pow. 

rybnicki. Należał do organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Został aresztowany 

20.04.1940 r. i przekazany do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 16.12.1941 r. 

Brak jest innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 106; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie 

figuruje. 

 

SZCZYGIEŁ ANTONI,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 33265. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 17.01.1897 r. w Rozbarku pow. bytomski, syn Józefa i Marii z d. 

Kurowska, w latach międzywojennych mieszkaniec Rybnika, kolejarz. Członek 

POW Górnego Śląska, uczestnik trzech powstań śląskich. We wrześniu 1939 r. 

aktywny uczestnik walk na terenie Rybnika z niemieckimi bojówkarzami tzw. 

Freikorpusu. Aresztowany, przewieziony wpierw do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a następnie 29.04.1942 r. przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany został jako więzień 33265. Zginął 22.06.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 12266/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

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

„Nierenentzündung” (zapalenie nerek). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 173; I. Pająk, Mieszkańcy 

Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 171; APMA-B „Księga 

zgonów”, t. 9, s. 266, nr id. 10807. 

 

SZCZYRBA KAROL, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Dachau nr 3036. 

Urodzony 2.05.1896 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec tej 

miejscowości. Był górnikiem i pracował w kop. „Anna” w Pszowie. Brał udział 

w pierwszej wojnie światowej i ukończył ją w stopniu sierżanta. Po wojnie brał 

czynny udział w pracach społecznych w Kokoszycach. Był członkiem POW 
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Górnego Śląska, został więc przez Grenzchutz aresztowany, bardzo pobity i 

zamknięty w więzieniu w Raciborzu. Do Kokoszyc powrócił w 1920 r. Ożenił 

się w maju tego roku. W drugim powstaniu nie brały udziału, natomiast w 

trzecim powstaniu gromadził broń, prowadził ćwiczenia wojskowe z 

ochotnikami, był zastępcą dowódcy 7 kompanii pp. Za zasługi dla Polski 

otrzymał Krzyż Powstańczy, Gwiazdę Śląską i inne odznaczenia. Miedzy 

pierwszą, a drugą wojną światową pracował w kop. „Anna” w Pszowie. Był 

członkiem Związku Powstańców Śląskich – i kilka lat jego prezesem. Przed 

wybuchem drugiej wojny światowej – w sierpniu 1939 r. został powołany do 

wojska do Krakowa, obejmując w pułku piechoty dowództwo kompanii. Dostał 

się do niewoli, z której wrócił na początku lutego 1940 r. Codziennie musiał się 

meldować na posterunku policji niemieckiej w Kokoszycach. 12.02.1940 r. 

został aresztowany i przewieziony do więzienia w Rybniku, skąd 12.04.1940 r. 

przekazany został do KL Dachau i zarejestrowany jako więzień nr 3036. W 

obozie zatrudniony był przy budowie dróg obozowych, budowie garaży i na 

plantacji roślin lekarskich. Wyzwolony przez wojsko amerykańskie powrócił do 

domu 23.06.1945 r. Pracował w kopalni, w 1958 r. przeszedł na emeryturę.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Szczyrby), skor. 8. 

 

SZEBESTA TADEUSZ,  
Więzień KL Auschwitz nr 7547. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 23.06.1917 r. w Bottrop. Aresztowany w drugim roku okupacji 

hitlerowskiej i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie został 

zarejestrowany 18.12.1940 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 7547. Brak 

dalszych informacji o losie tego więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 64. 
 

SZEJA JERZY,  
Więzień w Katowicach, Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Dachau, KL 

Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 19.04.1900 r. w Rudzie Śl. dzielnica Goduli – dawniej pow. 

Świętochłowice. Był najstarszym synem. Mając piętnaście lat rozpoczął pracę w 

kop. „Wawel” w Rudzie Śl. Przejął jednak po ojcu chęć pracy społecznej, więc 

po pierwszej wojnie światowej aktywnie włączył się w agitację na rzecz 

przywrócenia Polsce Górnego Śląska. Był działaczem w Towarzystwie 

Śpiewaczym i Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Krzewił też zamiłowanie 

do Polski poprzez przynależność do „Eleussis”. Były powstaniec – uczestnik 
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powstań śląskich. Po drugim powstaniu we wrześniu 1920 r. udał się do 

Węgrowca w woj. poznańskim aby w skróconym seminarium nauczycielskim 

zdobyć kwalifikacje nauczyciela i uczył polskie dzieci w języku ojczystym. Po 

podziale Górnego Śląska na część polską i niemiecką, podjął pracę w zawodzie 

nauczyciela w Niewiadomiu pow. rybnicki. Ożenił się w 1931 r. z nauczycielką 

Stefanią Porzecką. W tym też roku rozpoczął dwuletnie wyższe studia 

pedagogiczne we Lwowie. Po powrocie ze studiów otrzymał nominację na 

kierownika szkoły powszechnej w Radlinie-Biertułtowach pow. rybnicki i 

pracował na tym stanowisku do drugiej wojny światowej. Po śmierci pierwszej 

żony, zawarł ponownie związek małżeński w 1936 r. z Marią Kolarczyk. W 

Biertułtowach był uważany za bardzo dobrego organizatora i wspaniałego 

społecznika. Był prezesem TCL, członkiem zarządu chóru „Słowacki”, 

instruktorem oświatowym Związku Powstańców Śląskich. Gdy rozpoczęła się 

okupacja hitlerowska, 8.10.1939 r. został zatrzymany i przesłuchiwany. Za 

namową teściów wyprowadził się w październiku 1939 r. do Kęt. Zimą tego 

roku, zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ. Jeździł w 

sprawach konspiracyjnych do Krakowa, Wadowic do Bielska. Na skutek 

dekonspiracji organizacji, 17.04.1940 r. został aresztowany. Przekazano go do 

Katowic a następnie do więzienia śledczego w Mysłowicach. Z Mysłowic 

przewieziony był do KL Auschwitz, a stamtąd do KL Dachau i dalej do KL 

Mauthausen-Gusen. Podczas prac strzałowych w kamieniołomach kawałek skały 

zmiażdżył mu przedramię prawej ręki, zmarł w wyniku zakażenia – 21.11.1941 

r. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 106; Zbiory J. Delowicza (relacja Adama Szeji i Pawła Gleńska), 

skor. 2; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie 
figuruje.  

 

SZEJNA HELENA,  
Więźniarka KL Potulice. 

Urodzona 28.05.1939 r., córka Pawła. Zamieszkała w Boguszowicach pow. 

rybnicki. Aresztowana 23.08.1941 r. i uwięziona w obozie przesiedleńczym - 

KL Potulice (Lebrechtdorf). Odzyskała wolność 21.01.1945 r. Zmarła w 2004 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

SZELIGA ALBIN,  
Więzień KL Płaszów nr 10048. 

Urodzony 20.03.1921 r., syn Kazimierza. Zamieszkały w Jastrzębiu pow. 

rybnicki. Aresztowany 15.01.1943 r. i przetransportowany do KL Płaszów, tam 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 10048. Odzyskał wolność 

17.08.1944 r. – zwolniony z obozu. Zmarł 12.08.2003 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

SZENK ALOJZY, 
Więzień KL Auschwitz nr 111030.  
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Urodzony 9.04.1924 r. w Wodzisławiu Śl. Aresztowany dnia 12.02.1943 r. i w 

transporcie zbiorowym z Rybnika przekazany został do KL Auschwitz, gdzie na  

okres śledztwa przebywał w bloku 2a. Po śledztwie przekazano go na pobyt w 

obozie i zarejestrowano 26.03.1943 r. jako więznia nr 111030. Informacja 

obozowa o nim kończy się na wypisie 13.10.1943 r. – prawdopodobnie chodzi o 

przekazanie do innego obozu lub zwolnienie do domu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 308. 

 

SZENK JAN, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 8.11.1895 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, kolejarz. 

Był uczestnikiem trzeciego powstania śląskiego. Został aresztowany 5.03.1943 

r. i przekazany do KL Mauthausen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w 

obozie, przeżył i odzyskał wolność – wrócił do domu 28.07.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7; W ocalałej kartotece 

wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

SZENK STANISŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 111031. 

Urodzony 4.09.1925 r. Wodzisławiu Śl. Po aresztowaniu 12.02.1943 r., 

przekazany do KL Auschwitz w transporcie zbiorowym z Rybnika, przebywał 

przez okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie skazany na pobyt w obozie i 

zarejestrowany 26.03.1943 r. jako więzień nr 111031. Ewidencja obozowa o nim 

kończy się na informacji o wypisie dnia 4.07.1943 r. – prawdopodobnie chodzi o 

przekazanie do innego obozu lub zwolnienie do domu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 308. 

 

SZERCHA BRONISŁAW,  
Więzień KL Potulice. 

Urodzony 4.06.1934 r., syn Michała. Zamieszkały w Jastrzębiu pow. rybnicki. 

Aresztowany 19.08.1942 r. i uwięziony w obozie przesiedleńczym - KL Potulice 

(Lebrechtdorf). Odzyskał wolność 21.01.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

SZEWCZYK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 3757. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 7.02.1891 r., zamieszkały w Kamieniu pow. rybnicki, syn Antoniego i 

Liliany, mieszkaniec Kamienia. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec – 
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uczestnik trzech powstań śląskich, działacz plebiscytowy. W okresie 

międzywojennym pracownik PKP, następnie naczelnik Urzędu Gminy w 

Kamieniu. Członek Związku Powstańców Śląskich oraz Związku Obrony 

Kresów Zachodnich. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany 

20.06.1940 r. i więziony wpierw w Rybniku, a następnie przekazany 6.09.1040 

r. do KL Auschwitz, gdzie zarejestrowany został jako nr obozowy 3757. Zginął 

w tym obozie 8.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 29295/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 7:45, określenie 

przyczyny zgonu to „Pleuropneumonie” (rozległe zapalenie płuc).  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 173; L. Musiolik, Od Związku 
Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, 

Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 47; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 
Wyd. 1994 r. s. 46; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 757, nr id. 27583.  

 

SZEWCZYK GUSTAW,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 26.11.1920 r. w dzielnicy Knurowa – Krywałdzie pow. rybnicki, syn 

Rudolfa i Marii z d. Dreja, mieszkaniec Czuchowa k.Dębieńska pow. rybnicki. 

Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 19.04.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 19034/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:50, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzschwäche bei Pneumonie” (niewydolność serca przy zapaleniu płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 1016. 54011. 

 

SZKROBKA JOANNA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 13.07.1878 r. w miejscowości Mszana pow. rybnicki, córka Jana i 

Józefy z d. Nogoy, zamieszkała w okresie okupacji w pow. pszczyńskim. 

Aresztowana i uwięziona w KL Auschwitz, gdzie zginęła 29.03.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 24180/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

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

Herztod” (nagły zawał serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 689; PMA-B Księga zgonów, t. 17, s. 178; (Z SUPLEMENTU). 

 

SZKRÓBKA JOANNA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 13.07.1878 r. w Jastrzębiu Górnym pow. rybnicki, córka Jana i Józefy 

z d. Nogoljy, w okresie okupacji zamieszkała w Szerokiej k/Jastrzębia Zdroju 

pow. rybnicki. Po aresztowaniu przetransportowana do KL Auschwitz i od 4 do 

29.06.1943 r. prawdopodobnie więziona w bloku 11. Zginęła 29.06.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 24180/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:33, określenie przyczyny zgonu to 

„plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 689; APMA-B Ankieta z dn. 21.01.1991r. (sygn. Mat. 16425, nr inw. 171677); APMA-B „Księga 

zgonów”, t. 17, s. 178, nr id. 57622.  
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SZLESINGER WIKTOR,  
Więzień KL Auschwitz nr 115562. 

Urodzony 1.04.1919 r. w Rybniku, syn Walentego i Matyldy z d. Ogon, 

mieszkaniec Rybnika. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zarejestrowany został 16.04.1943 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

115562. Zginął 30.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 31200/1943 

– potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:45, określenie 

przyczyny zgonu to „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 327; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 1168, nr id. 61577.  

 

SZLOSAREK ANIELA,  
Więźniarka w Raciborzu. 

Urodzona 19.09.1907 r., córka Józefa. Zamieszkała w 

Rybniku. Aresztowana 30.04.1941 r. i więziona w więzieniu 

w Raciborzu. Po niemal roku tj. 24.03.1942 r. odzyskała 

wolność - zwolniona z więzienia. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 
 

 

SZLOSAREK HENRYK,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 10.11.1915 r., mieszkaniec Rybnika, uczeń rybnickiego gimnazjum, 

zdał maturę w 1936 r. Od początku okupacji hitlerowskiej, aktywny uczestnik 

ruchu oporu – był żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany pod koniec 1940 r. i przetransportowany do KL Dachau. W trzy 

miesiące od aresztowania został zwolniony z obozu. Po zakończeniu okupacji w 

1945 r. pełnił funkcję dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędności w Rybniku, był 

członkiem ZBoWiD. Zmarł w 1992 r. i spoczywa na rybnickim cmentarzu. 
Bibliografia: Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ, A. Mrowiec, Z dziejów 
okupacji hitlerowskiej w rybnickiem,. Katowice 1958 s. 26; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów 

najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 244; L. Musiolik, Nasza mała ojczyzna – kronika gminy 

Smolna, Rybnik 1995, s. 62; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 173; Informacja 
uzyskana od syna Henryka Szlosarka. 

 

SZMATA WIKTOR,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 5.03.1906 r. w Orzegowie pow. katowicki, syn Adalberta i Agnieszki 

z d. Kuta, mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Po aresztowaniu przekazany do 

KL Auschwitz gdzie zginął 30.11.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

42237/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 16:20, 

określenie przyczyny zgonu to „Herz – und Kreislaufschwäche” (niewydolność 

serca i układu krążenia). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 29, s. 155, nr id. 37237. 

 

SZMID FRANCISZEK, 
Więzień we Wrocławiu, Katowicach. 
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Urodzony 27.08.1920 r. w Połomi pow. rybnicki, był studentem gimnazjum w 

Żorach. W okresie okupacji hitlerowskiej przymusowo wcielony do 

niemieckiego wojska. Gdy przyjechał do domu na urlop z frontu wschodniego, 

nie wrócił do jednostki. Za symulowanie i samookaleczenie się, w marcu 1944 r. 

został aresztowany i odwieziony do więzienia we Wrocławiu. Następnie 

przekazany do więzienia w Katowicach i tam dnia 25.08.1944 r. został 

rozstrzelany.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją prezes Koła ZBoWiD w Połomi – Józef Gąsior), skor. 
7. 

 

SZÓSTEK KRYSTYNA,  
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Mieszkanka Rybnika. W okresie okupacji hitlerowskiej, zaangażowana w 

działalność konspiracyjną – żołnierz ZWZ/AK Inspektoratu Rybnik. Gospodyni 

kwater konspiracyjnych i punktu kontaktowego, pomocnica w sekcji 

wywiadowczej. Aresztowana, wywieziona została do KL Ravensbrück i tam 

zginęła.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 104.  

 

SZRAMKA JAN,  
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 13.05.1898 r., mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, 

powstaniec – uczestnik trzeciego powstania śląskiego. W latach 

międzywojennych członek Związku Powstańców Śląskich oraz innych 

organizacji narodowych i społecznych. Wywieziony na roboty przymusowe do 

Niemiec, tam został aresztowany, więziony i tam zginął. Brak bliższych 

informacji o losach tego więźnia.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 174. 

 

SZRAMKE JAN,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego (nie jest znana jego 

nazwa). Zginął w obozie mając 44 lata.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

SZROMEK BOLESŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 26489. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 394 

Urodzony 30.12.1917 r. w Czerwionce pow. rybnicki, syn Tomasza i Klary z d. 

Zielonka, mieszkaniec Czuchowa k/Dębieńska pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przewieziony w transporcie zbiorowym do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji dnia 6.03.1942 r. jako więzień nr 26489. Zginął w tym 

obozie 23.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3532/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 14:55, określenie 

przyczyny zgonu to „Lungentuberkulose” (gruźlica płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 150, APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 528, nr id. 5152. 

 

SZTRAMEK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rybnika. Od rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej, bardzo 

zaangażowany w działalność ruchu opory. Po dekonspiracji siedziby komendy 

ZWZ w mieszkaniu Andrzeja i Stefani Kaszubów, to w jego mieszkaniu przy ul. 

Raciborskiej odbywały się zebrania władz tejże organizacji. Aresztowany wraz z 

pozostałymi członkami rybnickiego ZWZ, przewieziony został do KL 

Auschwitz. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 25, 26; Rybnik. 

Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 244; Ziemia rybnicko-

wodzisławska, pod red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 274; W zachowanych dokumentach APMA-B nie 
figuruje. 

 

SZTUDLAPSKI IGNACY,  
Więzień KL Oranienburg. 

Urodzony 11.09.1895 r., mieszkaniec Rybnika. Członek POW Górnego Ślaska, 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Członek Związku Powstańców 

Ślaskich. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany 2.02.1940 

r., przekazany został do KL Oranienburg gdzie zginął 26.06.1941 r. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s.174. 

 

SZUBERT CECYLIA,  
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 28.05.1902 r. w Rybniku, córka Ignaca i Cecylii. W okresie okupacji 

mieszkała w Berlinie-Marzahn. Po aresztowaniu przekazana do KL Auschwitz, 

tam 1.08.1943 r. zginęła. Według wystawionego aktu zgonu nr 26235/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 9:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Fleckfieber” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 18, s. 727, nr id. 59650. 

 

SZUBERT JÓZEF ks., 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 21.02.1906 r. w Ostrzeszowie woj. poznańskie. Szkołę powszechną 

ukończył w Ostrzeszowie i tam rozpoczał naukę w gimnazjum, ale maturę 

zdawał w gimnazjum w Wąbrzeźnie na Pomorzu w 1925 r. W latach 1925-1928 

studiował filozofię klasyczną na uniwersytecie w Poznaniu, a później w 
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Krakowie, aż w końcu przeniósł się do Seminarium Duchownego Śląskiego w 

Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933 r. Był katechetą szkolnym 

przy Gimnazjum w Chorzowie do 1936 r. a po 1939 r. wikarym – przez kilka 

jeszcze miesięcy okupacji hitlerowskiej w Wodzisławiu Śl. W tej miejscowości 

dał się poznać jako przyjaciel młodzieży – pełen młodzieńczej werwy, dobroci i 

życzliwości. Wobec bezprawia hitlerowskiego, zajął czynną postawę 

patriotyczną, używając w rozmowie z ludnością – języka polskiego, ucząc dzieci 

religii w języku polskim. Stał się wobec tego wrogiem władz niemieckich. Zimą 

na przełomie 1939 i 1940 r. gestapo spowodowało jego przeniesienie do 

Pawłowic bez prawa nauczania religii. W maju 1940 r. został aresztowany i 

wywieziony do Pszczyny a stamtąd 26.05.1040 r. do KL Dachau. Po dziesięciu 

tygodniach tj. 15.08.1940 r. przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen. W 

tym ostatnim obozie miał wyjątkowo ciężkie przeżycia, ale dzięki pomocy 

współwięźniów przetrwał i doczekał się zwolnienia 22.11.1940 r. Zwolnienie z 

obozu ks. Szuberta nastąpiło na skutek starań mieszkańców z Wodzisławia oraz 

Wandy Brodzkiej. Po zwolnieniu, pracował w biurach kurii biskupiej w 

Katowicach z prawem odprawiania Mszy św. Od maja 1945 r. do sierpnia 1947 

r. był administratorem parafii w Wełnowcu, w 1946 r. uzyskał doktorat z 

teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1947 r. do śmierci 2.02.1973 r. był 

proboszczem w Goduli – Piekary Śląskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata – Stanisława Szuberta, Emilii Szweblik z d. 

Tatuś), skor. 6; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje; Pięć lat Kacetu Stanisław 
Grzesiak, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Wyd. III 1964 r. s. od 109. 

 

SZUBERT MELCHIOR,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 5.01.1939 r. w Wielopolu k/Rybnika, syn Magdaleny (aresztowany 

prawdopodobnie wraz z matką). W okresie okupacji zamieszkały w Piekarach 

Śląskich pow. Tarnowskie Góry. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz 

gdzie zginął 29.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 22859/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Pneumonie” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 351, nr id. 56313. 

 

SZULC JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany i przekazany do KL 

Auschwitz, tam zginął. Brak innych informacji o losie tego więźnia.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

SZULIK JAN,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz. 

Urodzony 30.04.1893 r. w Bottrop, syn Emanuela i Antoniny z d. Bielaczek. Od 

pierwszej wojny światowej mieszkaniec Radlina-Biertułtów pow. rybnicki. Był 

aktywnym członkiem organizacji katolickich w Radlinie-Głożynach, które 

pielęgnowały polskie tradycje narodowe. W 1916 r. ożenił się z Walerią z d. 

Lach. Podczas plebiscytu, był komisarzem plebiscytowym w Raciborzu. W 
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trzecim powstaniu śląskim był członkiem kompanii wartowniczej w Radlinie-

Głożynach. Otrzymał miedzy innymi odznaczenia: Gwiazdę Śląską, Krzyż 

Powstańczy. Po pierwszej wojnie światowej był początkującym górnikiem w 

kop. w Rydułtowach, później obsługiwał maszynę wyciągową w tejże kopalni. 

Od 1928 r. był wójtem w miejscowości Czernica k/Rydułtów. Od 1930 r. był 

posłem na sejm Śląski, a w roku 1936 r. posłem na sejm warszawski. 

Kandydował do obu sejmów jako kandydat Stronnictwa Pracy. Był prezesem 

chrześcijańskich związków zawodowych na powiat Rybnik. Po wygaśnięcia 

jego mandatu do sejmu warszawskiego wycofał się z życia politycznego. Już w 

drugim dniu okupacji hitlerowskiej został aresztowany i zamknięty w piwnicach 

Urzędu Gminnego obok kop. „Emma” w Radlinie a po trzech dniach 

wypuszczony na wolność. Wstąpił do organizacji konspiracyjnej i 

współpracował ze Skowronkami z Biertułtów. Dnia 18.05.1942 r. został 

ponownie aresztowany i przewieziony do więzienia w Rybniku (dzień wcześniej 

dokonano rewizji w jego domu i zabrano wszystkie polskie książki i materiały 

poselskie, śpiewniki, jego odznaczenia). 10.08.1942 r. przekazany został do KL 

Auschwitz gdzie zginął 10.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

29809/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 8:25, 

określenie przyczyny zgonu to „Myocardinsuffizienz” (zapalenie mięśnia 

sercowego). 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Stanisława Szulika); APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 1265, nr 

id. 28091. 
 

SZULIK JÓZEF,  
Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 8.03.1902 r. w Radlinie-Głożynach pow. rybnicki, mieszkaniec 

Chwałowic k/Rybnika. Pracując w kopalni, był współzałożycielem kopalnianej 

komórki PPS, natomiast w okresie wyprzedzającym wybuch wojny w 1939 r. 

aktywnie działał w Związku Zawodowym Górników na terenie kopalni. Z 

chwilą rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej, zaangażował się w Chwałowicach w 

działalność organizacji konspiracyjnej „Czerwona Pomoc”. Aresztowany 

30.05.1944 r. i przetransportowany do KL Gross-Rosen – zginął 9.03.1945 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 46; Zbiory J. Delowicza. 

 

SZUTZ JAKUB,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 19.03.1886 r. w woj. katowickim, syn Moritza i Rozalii, mieszkaniec 

Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany i przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zginął 17.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 8342/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Gehirnschlag” (udar mózgu/apopleksja). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 6, s. 834, nr id. 45070; Zbiory J. Delowicza.  

 

SZUTZ KURT,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 2.11.1919 r. w Rydułtowach pow. rybnicki, syn Jakuba i Pauliny z d. 

Szuter, mieszkaniec Rydułtów. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz, 
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tam zginął 21.03.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 3353/1942 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 18:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Lungenentzündung” (zapalenie płuc). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 3, s. 351, nr id. 4975. 

 

SZWEDA KONRAD ks., 
Więzień KL Auschwitz nr 7669, KL Dachau nr 30312. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 31.12.1912 r. w Rybnickiej Kuźni, ksiądz, prałat. Po ukończeniu w 

1922 r. szkoły powszechnej w Orzepowicach, rozpoczął naukę w gimnazjum w 

Rybniku i zdał maturę 27.06.1934 r. Studia teologiczne odbywał w okresie 

1934-1939 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 25.06.1939 r. Pracę duszpasterską rozpoczął 10.07.1939 r. 

w rodzinnej parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Z dniem 30.09.1939 r. 

przeniesiony został do Świętochłowic. Od początku okupacji hitlerowskiej, był 

aktywnym działaczem Polskiej Organizacji Podziemnej w Chorzowie, zajmował 

się między innymi kolportażem pisma „Zryw”. 18.12.1940 r. został aresztowany 

i więziony w Świętochłowicach oraz Chorzowie, gdzie był wstępnie 

przesłuchiwany. Następnie, przekazano go do KL Auschwitz i zarejestrowano 

18.12.1940 r. jako więźnia nr 7669. 3.06.1942 r. przetransportowany z grupą 59 

polskich duchownych do KL Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr 

30312. W tym obozie doczekał się w dniu 29.04.1945 r. wyzwolenia obozu. Od 

26.05.1945 r. do marca 1946 r. przebywał we Francji. Wrócił do kraju w 1946 r. 

W latach 1946-1953 był wikariuszem w Świętochłowicach, Cieszynie i 

Piekarach Śląskich, a następnie w okresie 1953-1957 proboszczem w Chudowie, 

w latach 1957-1980 w Chorzowie, od 1980 do 1988 r. w Łaziskach Górnych. W 

1964 r. otrzymał godność prałata. Zmarł 28.07.1988 r. w Łaziskach Górnych.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 69; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 46; L. Musiolik, Rybniczanie słownik 

biograficzny, Rybnik 2000, s. 175. 

 

SZWEDA KONRAD ks.,  
Więzień KL Auschwitz nr 7669, KL Dachau nr 30312. 
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Urodzony 31.12.1912 r. w Rybnickiej Kuźni, ksiądz, prałat. Po ukończeniu w 

1922 r. szkoły powszechnej w Orzepowicach, rozpoczął naukę w gimnazjum w 

Rybniku i zdał maturę 27.06.1934 r. Studia teologiczne odbywał w okresie 

1934-1939 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia 

kapłańskie otrzymał 25.06.1939 r. Pracę duszpasterską rozpoczął 10.07.1939 r. 

w rodzinnej parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Z dniem 30.09.1939 r. 

przeniesiony został do Świętochłowic-Zgoda. Od początku okupacji 

hitlerowskiej, był aktywnym działaczem Polskiej Organizacji Podziemnej w 

Chorzowie, zajmował się między innymi kolportażem pisma „Zryw” i za tą to 

działalność aresztowany 25.02.1940 r. Wypuszczony na wolność tego samego 

dnia, wskutek interwencji proboszcza i kilku niemieckich rodzin. 18.12.1940 r. 

ponownie aresztowany i więziony w Świętochłowicach oraz Chorzowie – 

oskarżony o przynależność do organizacji konspiracyjnej. Stamtąd przewieziony 

do KL Auschwitz, 18.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 7669. 3.06.1942 r. przetransportowany z grupą 58 polskich 

duchownych do KL Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr 30312. W tym 

obozie doczekał się w dniu 29.04.1945 r. wyzwolenia obozu. Od 26.05.1945 r. 

do marca 1946 r. przebywał we Francji. Wrócił do kraju 14.05.1946 r.  

Postscriptum. W latach 1946-1953 był wikariuszem w Świętochłowicach, 

Cieszynie i Piekarach Śląskich, a następnie w okresie 1953-1957 proboszczem w 

Chudowie, w latach 1957-1980 w Chorzowie, od 1980 do 1988 r. w Łaziskach 

Górnych. W 1964 r. otrzymał godność prałata. Był autorytetem w zakresie 

spraw dotyczących martyrologii Polaków w hitlerowskich obozach. W 

charakterze świadka wystąpił w procesie beatyfikacyjnym o. Maksymiliana 

Kolbego, z którym zetknął się w obozie oświęcimskim. 17.10.1971 r. 

uczestniczył w uroczystościach beatyfikacji o. Maksymiliana w Rzymie. 

10.10.1982 r. na zaproszenie Jana Pawła II był jednym z koncelebrujących Mszę 

św. kanonizacyjną. Występował również jako świadek w procesach 

beatyfikacyjnych bpa. Michała Kozala i ks. Stefana Frelichowskiego. 

Współpracował z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu. Wracał bardzo często 

do przeżyć obozowych w swoich kazaniach, wykładach i konferencjach. 

Pozostawił imponujący dorobek publicystyczny. Opublikował 236 artykułów w 

różnych czasopismach: m.in. „Gościu Niedzielnym”, „Homo Dei”, 

„Przewodniku Katolickim”, „Przeglądzie Lekarskim”, „Oświęcim”, „Rycerzu 

Niepokalanej”, „Wiadomościach Diecezjalnych” oraz pracach zbiorowych. 

Większość opublikowanych tekstów (125) dotyczy tematyki obozowej. Zmarł 

28.07.1988 r. w Łaziskach Górnych. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 69; Informacja ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 
r. s. 46; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 175; (Z SUPLEMENTU). 

 

SZWEDA RUFIN,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 1.11.1903 r. w Jejkowicach k/Rybnika, nauczyciel. Studia 

nauczycielskie rozpoczął w 1929 r. w Węgrowcu woj. poznańskie, a ukończył je 

w 1925 r. w seminarium nauczycielskim w Pszczynie. Pierwszą posadę jako 
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nauczyciel objął w Jastrzębiu Górnym, gdzie pracował do drugiej wojny 

światowej. Uczył matematyki i fizyki. Pracował także społecznie z młodzieżą – 

uczył jej wartości patriotycznych. 1.09.1939 r. uchodził na wschód i dostał się 

do Lwowa, ale wrócił do Jastrzębia Górnego 15.05.1940 r. Gdy poszedł się 

zameldować na policję 16.05.1940 r., został aresztowany i przekazany do KL 

Mauthausen-Gusen gdzie zmarł z wycieńczenia 5.07.1941 r. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 108; Zbiory J. Delowicza (skrót informacji z księgi pamiątkowej 

uczniów Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie), skor. 5; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 
Mauthausen nie figuruje. 

 

SZYMAŃSKI WACŁAW, 
Więzień aresztu w Radlinie, gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, 

KL Buchenwald. 

Urodzony 1889 r. w woj. poznańskim, mieszkaniec Radlina 

pow. rybnicki. Gimnazjum niemieckie ukończył w pierwszych 

latach pierwszej wojny światowej – jako eksternista. 

Zaciągnięty przez Niemców obowązkowo do wojska – 

dosłużył się rangi oficera. Był jednak wychowywany przez 

rodziców w duchu polskości, więc gdy tylko dostał się do 

niewoli francuskiej zgłosił się jako ochotnik do armii gen. 

Hallera. 

Po powrocie do kraju, studiował w Akademii Górniczej w Krakowie – kończąc 

ją w 1926 r. Poprzez różne szczeble kariery w zawodzie górniczym doszedł do 

stanowiska dyrektora kop. „Rymer” w Niedobczycach. Następnie był 

dyrektorem kop. „Emma” w Radlinie. W lipcu 1939 r. powołany został do 

służby wojskowej do Będzina i objął stanowisko dowódcy bataliony – był 

majorem rezerwy. 1.09.1939 r. przybył do Radlina by załatwić jakieś sprawy 

związane z pełnionym w kopalni stanowiskiem, i miejscowi renegaci 

natychmiast spowodowali jego aresztowanie. Wpierw przetrzymywany był w 

budynku Urzędu Gminnego w Radlinie, a stamtąd przewieziony do więzienia w 

Rybniku. Z Rybnika przekazywany był do kolejnych więzień w Raciborzu, 

Zgorzelcu, Rawiczu i w końcu przekazany do KL Buchenwald. W 

Buchenwaldzie zginął w drodze pomiędzy dworcem kolejowym, gdzie 

wyładowano przybyły transport więźniów, a obozem. Zasłabł i osunął się na 

pobocze drogi. Na polecenie ss-mana by biegł dalej, odpowiedział że nie jest w 

stanie dalej biec więc został zastrzelony – zginął 16.10.1939 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 176; Zbiory J. Delowicza 

(relacja inż. Kazimierz Kuźminski, Jan Pieczka, Jan Stania), skor. 2. 

 

SZYMIK AUGUST,  
Więzień KL Auschwitz nr E-2453. 

Urodzony 12.08.1888 r. w Bełku pow. rybnicki, syn Juliusza i Franciszki z d. 

Hanak, mieszkaniec Leszczyn pow. rybnicki. Po aresztowaniu przekazany do 

KL Auschwitz, zarejestrowany w maju 1942 r. jako więzień wychowawczy 

„Erziehungshäftling” nr E-2453. Zginął 1.08.1942 r. Według wystawionego 

aktu zgonu nr 17871/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o 
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godz. 13:00, określenie przyczyny zgonu to „Herzmuskeldegeneration” (zawał 

mięśnia sercowego). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 837; APMA-B „Księga zgonów”, t. 12, s. 1363, nr id. 16351. 

 

SZYMURA EDWARD,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 10.09.1899 r. w Rybniku-Ligocie. Członek POW Górnego Śląska, 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Przed pierwszą wojną światową 

pracował w Hucie „Silesia” w Rybniku, natomiast w okresie międzywojennym 

jako górnik. W pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej został aresztowany i 

przekazany do KL Dachau, skąd jednak udało mu się zbiec. Brak jest informacji 

o jego dalszym losie. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s.176. 

 

SZYMURA JAN,  
Więzień w KL Auschwitz nr 47719. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Urodzony 16.05.1903 r. w Gotartowicach k/Rybnika. Po aresztowaniu 

przekazany został transportem zbiorowym do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji 17.07.1942 r. jako więzień nr 47719. Wypisany „na 

transport” do innego obozu 30.06.1943 r. Brak dokładniejszych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: I. Pająk „Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz”, Katowice 

1998, s. 199. 

 

SZYMURA LEON, 
Więzień KL Auschwitz nr 108657, KL Mauthausen nr 12497, podobozu Wiener 

Neustadt nr 33173, podobozów Vöcklabruck i Linz III. 

Urodzony 20.02.1922 r. w Czerwionce pow. rybnicki, mieszkał w okresie 

okupacji hitlerowskiej w miejscowości Giszowiec Północ. Aresztowany, 

przetransportowany został do KL Auschwitz i umieszczony na okres śledztwa w 

bloku 2a. Po śledztwie skazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 16.03.1943 

r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 108657. Następnie przekazany do KL 

Mauthausen gdzie zarejestrowany został 13.04.1943 r. jako więzień nr 12497. 

Przebywał także w podobozach: Wiener Neustadt i tam oznaczony jako nr 

33173, a także Vöcklabruck i Linz III. Przeżył i doczekał się wyzwolenia w dniu 

5.05.1945 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 299; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 
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SZYNDZIELORZ JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

SZYNDZIELORZ KAROL, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen. 

Urodzony 26.09.1901 r., mieszkaniec Leszczyn pow. rybnicki. Były powstaniec 

– uczestnik trzeciego powstania śląskiego, członek Związku Powstańców 

Śląskich. Od 1939 r. członek Ochotniczych Oddziałów Powstańczych, uczestnik 

walk z oddziałami Freikorpusu oraz wojskiem niemieckim w okolicy 

Szczygłowic i Knurowa-Krywałdu. W tymże 1939 r. wraz z wojskiem wycofał 

się na wschód, ale wrócił na Śląsk i osiadł na terenie Zabrza i tam podjął pracę w 

jednej z kopalń. Wytropiony przez gestapo, został aresztowany 5.05.1940 r. i 

przekazany do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen gdzie 

zginął 20.04.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

SZYNK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr. 111030. 

Urodzony 9.04.1924 r., syn Jana. Zamieszkały w Wodzisławiu Śl. Aresztowany 

2.01.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji jako więzień nr 111030. Odzyskał wolność 15.10.1943 r. – 

zwolniony z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

ŚLADEK FLORIAN, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47722. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzony 3.04.1913 r. w Wielopolu k/Rybnika, syn Konstantego i Rozalii z d. 

Hanek, mieszkaniec Wielopola. Po aresztowaniu pod zarzutem udziału w ruchu 

oporu, przewieziony został najprawdopodobniej wpierw na okres śledztwa do 

więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd w transporcie zbiorowym do KL 

Auschwitz, gdzie zarejestrowano go 17.07.1942 r. jako więźnia nr 47722. 

Zginął w tym obozie 23.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

33237/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:30, 

określenie przyczyny zgonu to „Fleckfieber” (tyfus plamisty).  
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 199; APMA-B „Księga zgonów”, t. 23, s. 231, nr id. 31424. 

 

ŚMIEJA WINCENTY,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 5.04.1893 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Aresztowany w 

pierwszym okresie okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen gdzie 

zginął 27.11.1940 r. – mając 47 lat. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ŚMIETANA LEON, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, KL Buchenwald. 

Urodzony 7.04.1909 r. w Katowicach, mieszkaniec Marklowic k/Radlina pow. 

rybnicki. Z zawodu był szewcem, wpierw pracował w Rybniku u mistrza, który 

go wyuczył zawodu, a następnie do okupacji hitlerowskiej prowadził warsztat u 

siebie w domu. W 1932 r. ożenił się z Anną z d. Piszczan. W pierwszych dniach 

września wraz z ojcem, bratem i krewnym chciał z opuszczonego przez wujka 

mieszkania, wynieść za zgodą tegoż wujka cenniejsze rzeczy i uchronić przed 

kradzieżą. Gdy więc usiłowali dostać się do tego mieszkania, przybyła policja 

zawiadomiona przez wrogiego im folksdojcza, że usiłują zabrać z tego 

mieszkania ukrytą tam broń i amunicją. Zostali więc aresztowani i osadzeni w 

więzieniu w Rybniku a następnie trafili do KL Buchenwald. Rodzina 

występowała do władz niemieckich o ich zwolnienie. Zostali zatem 

zwolnienieni, gdy policja uwzgledniła uzasadnienie, że donos był niewłaściwy i 

sprawa nie miała charakteru włamania tylko dotyczyła spraw rodzinnych. Po 

tym wydarzeniu, zupełnie przypadkowo, lekko podpity Leon zaśpiewał na 

podwórzu domu w którym mieszkał „Jeszcze Polska nie zginęła.....”. Sąsiadka 

Niemka doniosła o tym na policję, więc został aresztowany i przewieziony do 

więzienia w Rybniku. Z Rybnika bardzo pobitego przewieziono do szpitala w 

Raciborzu gdzie zmarł po trzech dniach tj. 7.05.1941 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Anny Śmietana), skor. 2. 

 

ŚMIETANA PIOTR,  
Zamordowany przez gestapo. 

Mieszkaniec Kleszczowa - obecnie dzielnicy Żor. Aresztowany i rozstrzelany 

30.10.1944 r. w Kleszczowie przez gestapo, jako podejrzany o zaangażowanie 

w ruchu oporu. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 

 

ŚMIETANA WAWRZYN,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 16.08.1883 r. w Katowicach, z zawodu górnik. Ożenił się w 1907 r. z 

Marią z d. Dola, mieszkanką Kuźni Raciborskiej. Osiedliwszy się w 

Marklowicach k.Radlina w 1912 r., pracował w kop. „Emma” w Radlinie. Brał 

udział w pierwszej wojnie światowej. Brał też udział w trzech powstaniach 

śląskich – w kompanii obszarskiej. W 1938 r. z pracy w kop. „Emma” – 

przeszedł na emeryturę. Został aresztowany przez donos na policję, że włamuje 
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się do obcego mieszkania (opis wydarzenia – jak u Śmietany Leona). Był 

więziony w Rybniku, Raciborzu w Zgorzelcu, Rawiczu i w końcu w KL 

Buchenwald. W obozie pracował w tartaku. Żona jednak nie ustawała w 

staraniach o zwolnienie męża, więc został zwolniony w kwietniu 1940 r. Zmarł 

w 1965 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Henryka Śmietany), skor. 3. 

 

ŚPIEWOK BOLESŁAW,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 47718. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 9.05.1924 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Mikołaja i Anny z d. 

Podleśny, mieszkaniec Gotartowic, uczeń żorskiego gimnazjum. Harcerz w XIII 

Drużynie ZHP im. Witolda Regera w Gotartowicach. Od pierwszych dni 

okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu w szeregach PTOP. Był 

współredaktorem gazetki podziemnej „Zew Wolności”, wydawanej przez tę 

organizację. Aresztowany przez gestapo i przetransportowany wpierw do 

wiezienia śledczego w Mysłowicach, skąd po śledztwie przekazany został 

17.07.1942 r. do KL Auschwitz i tam zarejestrowany jako więzień 47718. Po 

wyroku policyjnego sądu doraźnego z dnia 4.09.1942 r. rozstrzelany 5.09.1942 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 28110/1942 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:40, określenie przyczyny zgonu to 

„Nierenentzündung” (zapalenie nerek). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 179, Rybnik. Zarys dziejów 

miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 242, A. Mrowiec, Z dziejów okupacji 

hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 s. 24, I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 
rybnickiej, Opole 1984, s. 298, 299, 309, I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w 

KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 199, 660; APMA-B „Księga zgonów”, t. 19, s. 1054, nr id. 26440; J. 

Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 103.  
 

ŚPIEWOK KAROL, 
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 5.06.1899 r. w Paruszowcu k/Rybnika. Inżynier 

mechanik, pracownik Huty „Silesia” w Rybniku. Członek 

POW Górnego Śląska, uczestnik powstań śląskich, dowódca 

kompanii. Obrońca robotników w latach międzywojennych w 

okresie redukcji i bezrobocia, organizator wieców w obronie 

robotników. W okresie okupacji hitlerowskiej był żołnierzem 

organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany przez gestapo i 

więziony w KL Auschwitz.  
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Przeżył okrucieństwa życia obozowego, wrócił do domu. Po wyzwoleniu 

działacz ZBoWiD. Za udział w powstaniach odznaczony Krzyżem Walecznych. 

Zmarł 16.12.1975 r., pochowany jest na rybnickim cmentarzu.  
Bibliografia: Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ; A. Mrowiec, Z dziejów 

okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 26; L. Musiolik, Od Związku Powstańców  
Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 

179; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 299; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 
 

ŚWIENTY JAN,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej, został przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Materiały archiwalne J. Delowicza.  

 

ŚWIERCZYNA JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr E-2958. 

Urodzony 15.09.1907 r. w miejscowości Orłowa pow. cieszyński, syn Piotra i 

Elżbiety z d. Nowak, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przekazany do KL Auschwitz, zarejestrowany w lipcu 1942 r. jako więzień 

wychowawczy Erziehungshäftling nr E-2958. Zginął 17.08.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 21394/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 14:40, określenie przyczyny zgonu to „Fleckfieber” 

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

1998, s. 857; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 394, nr id. 19836. 

 

ŚWIST ANNA,  
Więźniarka KL Majdanek. 

Urodzona 11.06.1911 r., córka Wojciecha, zamieszkała w 

Jastrzębiu pow. rybnicki. Aresztowana w czerwcu 1943 r. i 

przetransportowana do KL Majdanek. Odzyskała wolność w 

październiku 1943 r. – zwolniona z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 
 

 

TARGOSZ JOANNA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 27779. 

Urodzona w miejscowości Leszczyny pow. rybnicki. Aresztowana i 19.12.1942 

r. uwięziona w KL Auschwitz, 23.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 27779. Zginęła 10.04.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 513; Informacja APMA-B w Oświęcimiu; (Z SUPLEMENTU). 

 

TARGOSZ KRYSTYNA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 27780. 
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Urodzona w miejscowości Leszczyny pow. rybnicki. Aresztowana i 18.12.1942 

r. uwięziona w KL Auschwitz, 23.12.1942 r. zarejestrowana w obozowej 

ewidencji jako więźniarka nr 27780. Zginęła 5.01.1943 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 513; (Z SUPLEMENTU). 
 

TARGOSZ TADEUSZ,  
Więzień KL Auschwitz nr 84959. 

Urodzony 13.12.1929 r. w Leszczynach pow. rybnicki i zamieszkały w tej 

miejscowości. Aresztowany wraz z Joanną i Krystyną, i w transporcie 

zbiorowym z rejencji katowickiej, przewieziony 19.12.1942 r. do KL 

Auschwitz, 23.12.1942 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 

84959. Następnie przeniesiony do innego obozu – wiadomo, że przeżył i wrócił 

do domu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998 r., s. 236; (Z SUPLEMENTU). 
 

TCHÓRZ ZOFIA, 
Więźniarka KL Auschwitz nr 31857. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzona 2.04.1922 r. w Wodzisławiu Śl., córka Andrzeja i Marii, mieszkanka 

Wodzisławia Śl. Po aresztowaniu przetransportowana do KL Auschwitz, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji dnia 30.01.1943 r. jako więźniarka nr 

31857. Zginęła w tym obozie 5.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

19454/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:20, 

określenie przyczyny zgonu to „Angina phlegmonosa” (angina ropna). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 527; APMA-B „Księga zgonów”, t. 13, s. 1426, nr id. 54421. 

 

TECLER-JABŁOŃSKA KATARZYNA,  
Więźniarka więzienia w Rybniku. 

Urodzona 6.03.1913 r. w Gliwicach, córka Hermana i Marii z 

d. Hober, mieszkanka Rybnika. Od lipca 1936 r. do wybuchu 

wojny, pracowała w Starostwie Rybnickim. W kwietniu 1940 

r. wraz z mężem, zaangażowała się w działalność w 

organizacji konspiracyjnej ZWZ – zaprzysiężona została 

6.06.1941 r. Wykonywała funkcję łączniczki. Aresztowana 

przez gestapo wraz z mężem i córeczką w nocy z 11 na 

12.02.1943 r. przetrzymywana była wraz z dzieckiem przez 

siedem dni na Gestapo (dziecko chorowało w tym czasie na 

dyfteryt).  
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Po wypuszczeniu na wolność, musiała się zgłaszać codziennie na gestapo z 

jednoczesnym zakazem wyjeżdżania poza Rybnik. W roku 1945 r. po 

wyzwoleniu Śląska, pracowała w Starostwie Rybnickim z siedzibą w Knurowie, 

a następnie w Powiatowej Radzie Narodowej w Rybniku. Poza pracą zawodową 

zaangażowana w organizacjach społeczno-politycznych: ZBoWiD, LOK, Liga 

Kobiet i Powiatowej Rady Kobiecej w Rybniku. Odznaczona w 1973 r. 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 11.02.1997 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 69.  

 

TECLER RYSZARD,  
Więzień KL Auschwitz nr 111921, KL Majdanek nr 18121. 

Urodzony 22.03.1910 r. syn Franciszka i Anny, mieszkaniec 

Rybnika. Jako młody chłopak aktywnie działał w 

Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W 1928 r. ochotniczo 

wstąpił do wojska – z przydziałem do Marynarki Wojennej w 

Pińsku. Tam służył przez dłuższy czas jako rocznik 

nadterminowy. Z wojska wrócił w 1935 r. i podjął pracę w 

hucie „Silesia” w Rybniku. Brał udział w kampanii 

wrześniowej i dostał się do niewoli.  

Po powrocie z niewoli, w listopadzie 1939 r. skierowany został przez Urząd 

Pracy – Arbeitsamt, do przymusowej pracy w fabryce w Łabędach.  

Z chwilą powołania do życia organizacji konspiracyjnej ZWZ natychmiast 

zaangażował się w pracę dla tej organizacji. Aresztowany w nocy z 11 na 

12.02.1943 r., przekazany został do KL Auschwitz. Po przesłuchaniu, skazany 

na pobyt w obozie i otrzymał nr więźnia 111921. Po kilku dniach 1.04.1943 r. 

przekazano go do KL Majdanek i tam zarejestrowano jako nr 18121. Zginął w 

tym obozie 1.07.1943 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 180; Relacja Józefa Sobika, jego 
pamiętnik i wykazy członków ZWZ; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

TEKLA AGNIESZKA,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 50700. 

Urodzona w 1873 r. w miejscowości Mokre Śl., mieszkanka Pniówka 

k/Jastrzębia pow. rybnicki. Aresztowana wraz z mężem (było to jej drugie 

małżeństwo – z pierwszego   nosiła nazwisko Kolan) oraz z synami i synową, 

przekazana była do KL Auschwitz gdzie zarejestrowana została 30.07.1943 r. 

jako więźniarka nr 50700. Zmarła na tyfus 23.08.1943 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 572; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Marii Nowak z d. Tekla), skor. 5. 

 

TEKLA BERNARD,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 13.05.1912 r., mieszkaniec Pniówka k/Jastrzębia pow. rybnicki. Przed 

wojną zawodowy podoficer Wojska Polskiego służący w kawalerii 

zmotoryzowanej w Łańcucie. Brał udział w kampanii wrześniowej. Zdołał ujść 

na Węgry, następnie przedostał się do Francji gdzie walczył w 1940 r. w 

oddziałach polskich u boku Francuzów. Dostał się do niewoli niemieckiej z 
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której zwolniony został w 1942 r. Po powrocie do domu, Arbeitsamt skierował 

go do robót leśnych w pawłowickich lasach – w majątku niemieckiego barona 

von Reizensteina. Jednocześnie, zaangażował się w działalność konspiracyjną w 

ZWZ/AK. Podejrzany o działalność w ruchu oporu, został aresztowany (wraz z 

pozostałą rodziną aresztowaną tego samego dnia) i odwieziony do więzienia 

śledczego w Mysłowicach. Po sześciotygodniowym śledztwie, cała rodzina 

przekazana była do KL Auschwitz. Bernard został skazany przez sąd doraźny 

2.09.1943 r. na karę śmierci i wyrok ten wykonano tego samego dnia – 

rozstrzelany pod „Ścianą Śmierci”. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 694; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Marii Nowak z d. Tekla), skor. 5. 

 

TEKLA MARTA z d. BARCHAŃSKA, 
Więźniarka KL Auschwitz. 

Urodzona 24.10.1913 r. w Pniówku k/Jastrzębia pow. rybnicki, córka Franciszka 

i Ludwiny z d. Sobczyk, mieszkanka Pniówka, żona Pawła (syna). Aresztowana 

wraz z całą rodziną Teklów i przekazana do KL Auschwitz gdzie zmarła na 

tyfus 7.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 33564/1943 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 8:40, określenie 

przyczyny zgonu to Bauchfellentzündung (zapalenie otrzewnej). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1164; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Marii Nowak z d. Tekla), skor. 5; APMA-B „Księga 
zgonów”, t. 23, s. 562, nr id. 63837. 

 

TEKLA PAWEŁ (ojciec), 
Więzień KL Auschwitz nr 132137, KL Buchenwald, KL Dachau. 

Urodzony 7.02.1877 r. w Golasowicach k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Pniówka k/Jastrzębia pow. rybnicki. Był rolnikiem, poza tym przez 

trzydzieści lat był sołtysem w Pniówku. Jako starszy wiekiem wspierał 

powstańców doświadczeniem organizacyjnym. Był działaczem plebiscytowym. 

Po podziale Górnego Śląska w 1922 r. organizował polskie szkolnictwo w 

miejscowości Bzie, powoływał do życia polskie organizacje społeczne, był 

członkiem Związku Ochrony Kresów Zachodnich. 25.06.1943 r. aresztowano: 

Pawła (ojca), jego żonę Agnieszkę, Pawła (syna) i jego żonę Martę oraz syna 

Bernarda. Paweł (ojciec) z więzienia śledczego w Mysłowicach, przekazany 

został 30.07.1943 r. do KL Auschwitz. i zarejestrowany jako więzień nr 132137.  

Następnie, 24.06.1944 r. przeniesiony był do KL Buchenwald, a w październiku 

1944 r. przekazano go do KL Dachau. Mimo potwornych warunków jakie 

panowały w obozach, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r. Do domu wrócił 

w lipcu 1945 r. Zmarł 1960 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Marii Nowak z d. Tekla), skor. 5. 

 

TEKLA PAWEŁ (syn), 
Więzień KL Auschwitz nr 136258, KL Ravensbrück. 

Urodzony 3.05.1911 r. syn Pawła i Agnieszki, mieszkaniec Pniówka k/Jastrzębia 

pow. rybnicki. Po aresztowaniu wraz z rodziną przekazany został do KL 

Auschwitz i tam zarejestrowany 9.08.1943 r. jako więzień nr 136258. Zobaczył 
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się z bratem Bernardem w obozie, gdy ten skatowany leżał w bloku, a Paweł 

został tam posłany do naprawy dachu. 24.08.1944 r. przekazany do KL 

Ravensbrück. Mimo cieżkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i 

odzyskał wolność w maju 1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 377; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Marii Nowak z d. Tekla), skor. 5. 

 

TERPIŁOWSKI EUGENIUSZ,  
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Brzezia k/Raciborza. Aresztowany w pierwszym okresie okupacji 

hitlerowskiej z podejrzeniem o przynależność do ruchu oporu. Przekazany do 

więzienia w Katowicach, został zgilotynowany. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

TESLER MARIA, 
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkanka Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowana wraz z mężem 

Michałem w drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym 

Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tej więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

TESLER MICHAŁ, 
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkaniec Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki. Aresztowany wraz z żoną Marią w 

drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager nr 56 w 

Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

THIEBERGER EDMUND, 
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, uczeń żorskiego gimnazjum. Wraz z rodziną 

aresztowany początkiem 1944 r. i przewieziony do KL Auschwitz. Zginął w 

tym obozie wraz z matką (ojciec i siostra Herta przeżyli obóz). 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

TKOCZ ALFRED pseud. “Gruszka”,  
Więzień w KL Auschwitz.  

Urodzony 27.05.1914 r. w Chwałowicach k/Rybnika, syn Jana 

i Marii z d. Zniszczoł. Harcerz IX Drużyny Harcerzy im. 

Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Drużynowy kręgu 

starszoharcerskiego. Uczeń Seminarium Nauczycielskiego w 

Pszczynie. W 1939 r. ochotnik Wojska Polskiego i uczestnik 

kampanii wrześniowej. Podczas okupacji hitlerowskiej 

współorganizator Szarych Szeregów, POP, żołnierz 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK.  

W stopniu kapitana pełnił funkcję zastępcy dowódcy kompanii AK w rejonie 

rybnickim. Aresztowany 9.02.1944 r., więziony był w KL Auschwitz. 
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Następnie, wywieziony na roboty podziemne w Bremen (na terenie Niemiec), 

zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.  
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 240, 
244, 245; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 51; L. Musiolika, Rybniczanie 

słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi 

rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 308; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, 
Katowice 1958 s. 23; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 

7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 264, 272, 276; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 
 

TKOCZ ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL Mauthausen-Gusen 58490, 105182. 

Urodzony 12.08.1910 r. w Chwałowicach k/Rybnika, syn Jana 

i Marii z d. Zniszczoł. Pracownik kopalni „Chwałowice”. 

Harcerz IX Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w 

Chwałowicach. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. 

Od początku okupacji hitlerowskiej działał w Szarych 

Szeregach, POW, był żołnierzem organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany przez gestapo 25.06.1943 r., 

zwolniony, i ponownie aresztowany 13.07.1944 r.  

Przewieziony wpierw do KL Auschwitz i zaraz do KL Gross-Rosen, następnie 

do KL Mauthausen-Gusen gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 58490, 

105182. Zginął dnia 23.04.1945 r. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 
308; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 240; A. 

Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958 s. 23; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. 

Ligenzy, Katowice 1970, s. 259, 264, 272; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 

181; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

TKOCZ ANNA z d. STEFEK,  
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 27673. 

Urodzona 23.07.1919 r. w Dąbrowie k/Karwiny, córka Henryka i Anny z d. 

Poczesny, mieszkanka Chwałowic k/Rybnika – żona Alfreda Tkocza. Harcerka 

– przyboczna Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi w Chwałowicach. 

Uczestniczka pogotowia harcerek w 1939 r. Z nastaniem okupacji hitlerowskiej 

członkini Szarych Szeregów, POP i ZWZ. Była łączniczką, kolporterką i 

współautorką pisma konspiracyjnego „Zryw”. Po aresztowaniu cioci Stefanii 

Stefek musiała się ukrywać. Wpadła jednak w ręce gestapo 10.04.1942 r. i 

wpierw przetrzymywana była w wiezieniu cieszyńskim, a następnie 

przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie 

przetransportowano ją 18.12.1942 r. do KL Auschwitz gdzie po zarejestrowaniu 

otrzymała numer więźniarki 27673. Wyrokiem policyjnego sądu doraźnego w 

dniu 22.10.1943 r., skazana została na śmierć, wyrok ten wykonany był 

25.10.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 30857/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 10:45, określenie 

przyczyny zgonu to „Tuberkulose” (gruźlica). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 168; I. Pająk, Mieszkańcy 
Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 512, 697; J. Klistała, 
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Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 41, 43, 46; L. 
Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 44; APMA-B „Księga zgonów”, t. 21, s. 833, nr id. 61242; 

Zbiory J. Delowicza(42, 71 s. 184, poz. 451, 319, inf. Henryka Stefka – brata). 

 

TKOCZ JADWIGA,  
Wieźniarka KL Ravensbrück. 

Urodzona 9.10.1922 r. w Chwałowicach k/Rybnika, córka Jana i Marii z d. 

Zniszczoł. Harcerka Drużyny Harcerskiej w Chwałowicach. Od początku 

okupacji wraz z całą rodziną zaangażowana w działalność konspiracyjną w 

podziemnej pracy harcerskiej, łączniczka, kolporterka prasy podziemnej 

ZWZ/AK. Aresztowana z rodziną 13.07.1943 wywieziona do Ravensbrück. 

Zginęła w tym obozie 13.01.1945 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 308; Księga Pamiątkowa 
Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947, s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. 

Ligenzy, Śląsk” Katowice 1970, s. 264; Zbiory J. Delowicza.  

 

TKOCZ JAN (ojciec),  
Więzień KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL Mauthausen nr 58487 i nr P/105183. 

Urodzony 29.08.1886 w Chwałowicach k/Rybnika. Pracownik 

kopalni „Chwałowice”, członek POW Górnego Śląska, 

uczestniczył w powstaniach śląskich. Działacz ruchu oporu w 

POP, żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany 13.07.1944 r. i wysłany w dniu 14.09.1944 r. do 

KL Auschwitz, po kilku dniach do KL Gross-Rosen. 

Następnie, 18.09.1944 r. przetransportowany do KL 

Mauthausen gdzie otrzymał nr 58487 i P/105183. Zginął w 

tym ostatnim obozie 28.02.1945 r.  
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; Księga Pamiątkowa Państwowego 

Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, 
Katowice 1970, s. 264.  

 

TKOCZ JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 7.02.1889 r. w Gotartowicach k/Rybnika, syn Franciszka i 

Leopoldyny, mieszkaniec Gortatowic. Po aresztowaniu przetransportowany do 

KL Auschwitz. Zginął 7.08.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

21571/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:32, 

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

1998, s. 656; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; APMA-B 
„Księga zgonów”, t. 15, s. 569, nr id. 20011. 

 

TKOCZ KLARA pseud. „Paula”,  
Więźniarka KL Auschwitz-Birkenau, KL Ravensbrück. 

Urodzona 24.09.1918 r.w Chwałowicach k/Rybnika, córka 

Jana i Marii z d. Zniszczoł. Mieszkanka Chwałowic. Harcerka 

Drużyny Harcerek im. Królowej Jadwigi w Chwałowicach. W 

czasie okupacji hitlerowskiej razem z braćmi i siostrą Jadwigą 
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działała w Szarych Szeregach, POP, była żołnierzem 

organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowana w lipcu 

1944 r., przekazana została w KL Auschwitz-Birkenau, skąd 

przeniesiono ją do KL Ravensbrück. Doczekała się 

wyzwolenia w 1945 r. przez wojska alianckie.  

Wysłana przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż na rekonwalescencję do 

Szwecji, osiedliła się tam na stałe i założyła rodzinę. Zmarła 23.01.1996 r. – 

pochowana w Fritzaf. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 

308; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; Księga Pamiątkowa Państwowego 
Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, 

Katowice 1970, s. 264; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

TKOCZ MARIA z d. ZNISZCZOŁ,  
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Urodzona 21.03.1888 r. w Jankowicach k/Rybnika, 

zamieszkała w Chwałowicach k/Rybnika. Matka ośmiorga 

dzieci, z których w okresie okupacji hitlerowskiej aż pięcioro 

zostało aresztowanych i osadzonych w obozach. Do 1939 r. 

działaczka społeczna w Towarzystwie Polek, Towarzystwie 

Czytelni Ludowych (TCL) i Kole Przyjaciół Harcerstwa. Od 

początku okupacji cała rodzina zaangażowana była w 

działalność organizacji konspiracyjnej Siła Zwycięstwu Polski 

– ZWZ/AK.  

W domu Tkoczów znajdował się bunkier, gdzie drukowano tajne pismo „Zryw”, 

dokonywano nasłuchu radiowego, ukrywano bibliotekę TCL, ukrywano 

partyzantów. Aresztowana 13.07.1944 r. wywieziona z rodziną, dostała się do 

obozu KL Ravensbrück gdzie zmarła 3.02.1945 r. Z dziesięcioosobowej 

rodziny, wojnę przeżyły tylko cztery najmłodsze dzieci. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 181; I. Libura, Z dziejów 

domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186; J. Klistała, Działacze rybnickiego 

ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 39, 42, 44, 45, 49; Zbiory J. Delowicza. 

 

TKOCZ RYSZARD,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 18.07.1916 r. w Chwałowicach k/Rybnika, syn Jana 

i Marii z d. Zniszczoł. Harcerz IX Drużyny Harcerzy im. 

Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Ochotniczo wstąpił 

do Wojska Polskiego, w 1939 r. uczestniczył w kampanii 

wrześniowej w stopniu sierżanta. W czasie okupacji 

hitlerowskiej, działał aktywnie w Szarych Szeregach, POP, 

był żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. W 

działalności konspiracyjnej współredagował (z pozostałym 

rodzeństwem) podziemne pismo „Zryw”. Dowódca plutonu 

AK w Chwałowicach.  

Aresztowany przez gestapo w lipcu 1944 r., przekazany został do KL Auschwitz 

i tam 18.09.1944 r. na posiedzeniu sądu doraźnego skazany na karę śmierci, 
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którą wykonano w tymże roku – został powieszony w publicznej egzekucji w 

Tychach. 
Bibliografia: I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 179-186, 
308; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 182; Rybnik. Zarys dziejów miasta od 

czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 240; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w 

rybnickiem, Katowice 1958 s. 23; Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-
1947, 1947 r., s. 7; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 264, 272; I. Pająk, 

Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 711; J. Klistała, 

Działacze rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 40, 43-45, 50, 52; 
W zachowanych dokumentach z KL Auschwitz nie figuruje. 

 

TKOCZ WIKTOR,  
Więzień KL Auschwitz nr 1090. 

Urodzony 11.04.1911 r. w Jankowicach k/Rybnika. Aresztowany został w 

Rybniku 1.04.1940 r. za „ ... antyniemiecką postawę” i do czerwca 1940 r. był 

przetrzymywany w więzieniu w Rybniku. Następnie, 22.06.1940 r. 

przetransportowany został do KL Auschwitz i tam zarejestrowany w obozowej 

ewidencji jako więzień nr 1090. Przeżył w obozie do końca jego 

funkcjonowania. W styczniu 1945 r. jako uczestnik marszu ewakuacyjnego 

więźniów z Oświęcimia, zbiegł w okolicach między Zwonowicami i Suminą w 

pobliżu Rybnika, tam ukrywał się aż do wkroczenia Armii Czerwonej w marcu 

1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 27. 

 

TOMALA HERMAN,  
Więzień gestapo w Rybniku. 

Mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Aresztowany – wydany gestapowcom 

przez własną żonę, za przynależność do organizacji konspiracyjnej. Więziony w 

więzieniu w Rybniku, został zastrzelony przez eskortujących go gestapowców, 

gdy próbował ucieczki podczas transportu do obozu koncentracyjnego. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

TOMALA HUBERT, 
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 23.09.1898 r. syn Józefa i Marii z d. Gunia, mieszkaniec Niedobczyc 

k/Rybnika. Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 

16.05.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 20254/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:00, określenie 

przyczyny zgonu to „Herz-und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i 

układu krążenia). 
Bibliografia: PM KL Auschwitz-Birkenau „Księga zgonów”, t. 14, s. 768, nr id. 55216; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

TOMALA JAN kś.,  
Więziony kilkakrotnie przez gestapo. 

Urodzony 26.01.1894 r. w Żorach pow. rybnicki, syn Franciszka i Marii z d. 

Sommerling (Sommerlik?). Uczęszczał do gimnazjum w Pszczynie oraz w 

Gliwicach, z którego w 1910 r. został wydalony za propolską działalność. W 
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wyniku protestu posłów Koła Polskiego w Reichstagu, został przyjęty do 

gimnazjum w Żaganiu. Ukończył je maturą w 1914 r. i rozpoczął studia 

teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie był prezesem Kółka 

Polskiego i Koła Akademików Polskich w konwikcie teologii. Z uwagi na 

wybuch pierwszej wojny światowej przerwał studia i powołany został do wojska 

niemieckiego. Służył w oddziałach samarytańskich. W 1918 r. został ranny w 

głowę. Uczestniczył w plebiscycie górnośląskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 

w 1921 r. we Wrocławiu. Pracę duszpasterską podjął w Kościele Mariackim w 

Berlinie. Od 1923 r. był wikarym w kościele św. Jadwigi w Królewskiej Hucie 

(Chorzowie), Łaziskach Średnich i Niedobczycach. W latach 1923-1926 był 

także katechetą w gimnazjach państwowych w Królewskiej Hucie, a od 1926 do 

1932 r. w Mikołowie. W latach 1923-1928 pełnił funkcję generalnego 

sekretarza, był współtwórcą prężnego centrum SMP na terenie Królewskiej 

Huty. W 1930 r. był kościelnym wizytatorem szkół powszechnych w parafii 

Orzesze, organizator katolickiego ruchu młodzieżowego i sportowego na terenie 

województwa śląskiego. W 1930 r. w okręgu mikołowskim był jednocześnie 

jego opiekunem Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej, a także 

Związku Młodzieży Polskiej Żeńskiej. W latach 1929-1935 odbył studia 

specjalistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, kończąc je w 

1937 r. doktoratem. Z nastaniem okupacji dwukrotnie aresztowany przez 

gestapo. Pierwszy raz dnia 2.09.1939 r. uwięziony w Łaziskach Górnych i 

następnego dnia uwolniony. Ponownie aresztowany 6.11.1939 r. – zwolniony 

kilkanaście dni później. Zgodnie z jego relacjami trzykrotnie stawał przed 

plutonem egzekucyjnym; uchodził jednak z życiem. Po zwolnieniu z więzienia 

skierowany został do parafii w Biertułtowach. W 1955 r. ustanowiony został 

proboszczem parafii w Niedobczycach (do przejścia na emeryturę w 1970 r.). 

Zmarł 27.02.1973 r. w Niedobczycach. Odznaczony papieskim orderem „Pro 

Ecclesiaet Pontyfice”. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

TOMALA JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 24598. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 25.02.1908 r. w Jedłowniku k/Wodzisławia Śl. Po aresztowaniu, 

przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zarejestrowany był 15.12.1941 r. 

jako więzień nr 24598. Następnie, zmieniono mu kategorię „kary” i 

zakwalifikowany został jako więzień wychowawczy „Erziehungshäftling” nr E-

811. Zwolniony z obozu 18.02.1942 r. 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 761. 

 

TOMALAK STEFAN,  
Więzień KL Gross-Rosen nr 87787. 

Urodzony 27.02.1924 r., syn Wincentego, zamieszkały w Rydułtowach pow. 

rybnicki. Aresztowany w kwietniu 1944 r. i przetransportowany do KL Gross-

Rosen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 87787. Odzyskał 

wolność – wyzwolony 9.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

TOMAN JÓZEF, 
Więzień w Wodzisławiu, Rybniku, KL Dachau. 

Urodzony 8.11.1891 r. w Marklowicach k/Radlina pow. rybnicki, mieszkaniec 

Marklowic, górnik – pracował w kop. „Rymer” w Niedobczycach. Był 

członkiem POW Górnego Śląska, uczestnik drugiego i trzeciego powstania 

śląskiego, działacz społeczny w Marklowicach. Na początku okupacji 

hitlerowskiej nadal pracował w kop. „Rymer”. 14.11.1939 r. otrzymał wezwanie 

by zgłosić się w komendzie policji w Marklowicach, a gdy tam się udał, 

aresztowano go i przebywał trzy dni w więzieniu w Wodzisławiu. Następnie, 

przez kilka dni przebywał w więzieniu w Rybniku. Latem 1940 r. przekazany 

został do KL Dachau. W obozie zachorował na dur brzuszny, więc 

współwięźniowie próbowali go leczyć własnymi sposobami zielarskimi. 

Niestety, lekartwa te okazały się mało skuteczne i zmarł. Według przysłanego 

żonie aktu zgonu, zmarł w KL Dachau 17.02.1942 r. o godz. 23:00. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją córki Klary Maciończyk z d. Toman), skor. 4. 
 

TOMAS EMANUEL,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo potwornych 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność 29.04.1945 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

TOMASZEWSKI PAWEŁ, 
Więzień więzienia w Niemczech. 

Mieszkaniec Orzepowic k/Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec 

– uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej przekazany do więzienia w Niemczech. Zginął tam w 

niewyjaśnionych okolicznościach. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, 183. 

 

TOMECKI LUDWIK,  
Więzień KL Dachau. 
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Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich. Aresztowany 4.04.1940 r. i osadzony w KL Dachau. 

Zwolniony z obozu 7.10.1940 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

TOMICZEK STANISŁAW,  
Więzień Montelupich w Krakowie, KL Auschwitz. 

Urodzony 9.07.1902 r. Profesor, był przez jakiś czas mieszkańcem Rybnika, 

nauczycielem gimnazjum w Rybniku i Cieszynie. Uczestniczył w kampanii 

wrześniowej 1939 r. W latach okupacji hitlerowskiej osiedlił się w Krakowie. 

Tam został aresztowany 31.01.1941 r., i więziony wpierw na Montelupich, a 

stamtąd wysłany do KL Auschwitz gdzie zginął 27.07.1941 r. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 110; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 
183; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

TRYPUĆ LEOPOLD,  
Więzień KL Auschwitz nr 107616, KL Mauthausen nr 31313. 

Urodzony 15.02.1920 r., syn Józefa, zamieszkały w Wodzisławiu Śl. 

Aresztowany 13.03.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 107616. Następnie, 

przesłany do KL Mauthausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 31313. 

Odzyskał wolność – wyzwolony 6.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje; (Z 

SUPLEMENTU). 

 

TRZASKALIK MIECZYSŁAW,  
Zastrzelony przez hitlerowców. 

Urodzony 29.11.1925 w Czerwionce pow. rybnicki, student, podczas okupacji 

hitlerowskiej zamieszkały w Karwinie – Zaolzie. Zastrzelony 29.02.1944 r. w 

Mielcu. 
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 92; Ofiary 

Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 112; (Z SUPLEMENTU). 
 

TUMUŁKA JÓZEF, 
Więzień w Lublinie. 

Urodzony 11.12.1899 r. w Ligocie Książęcej pow. raciborski, mieszkaniec 

Wodzisławia Śl. Po ukończeniu szkoły powszechnej, jedynie on z niezamożnej 

rodziny (była trójka dzieci) uczęszczał do niemieckiego Gimnazjum w 

Paczkowie. Jako student był częstym gościem „kuźni polskości” jaką było 

Towarzystwo „Strzecha” w Raciborzu. Na zebraniu „Strzechy” przystąpił do 

POW Górnego Śląska i objął dowództwo wojskowe jednego z czterech okręgów 

POW. W 1919 r. zdał maturę. Brał udział w akcji plebiscytowej – w 

Komisariacie Plebiscytowym w Raciborzu, a następnie w trzecim powstaniu w 5 

pp rybnickim. Po powstaniu i ustaleniu granicy między Polską, a Niemcami na 

Górnym Śląsku, nie mógł już powrócić do rodzinnego domu. Rozpoczął studia 
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na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a od 1923 r. w Poznaniu uzyskując 

w 1926 r. dyplom lekarza. Krótko był lekarzem w Katowicach a następnie w 

Rybniku. Od 1929 r. był dyrektorem szpitala w Wodzisławiu Śl. W sierpniu 

1939 r. wywiózł żonę z dziećmi do Krakowa, a sam ewakuował się na wschód. 

Wrócił pod koniec października do Wodzisławia i nie dostając pracy, musiał się 

trzy razy dziennie meldować na policji. Był wpisany jeszcze przed wybuchem 

wojny (w 1939 r.) do „księgi gończej” Sonderfahndungsbuch Polen (strona 

zarejestrowania 169T), czyli przewidziany przez hitlerowców do „likwidacji w 

pierwszej kolejności”. Leczył ludzi prywatnie ale ponieważ jego pacjentami 

przeważnie byli Polakami – pozbawieni wszelkich praw i bez dochodów, nie 

otrzymywał wynagrodzenia za wykonywane usługi lekarskie. W październiku 

1940 r. został wysiedlony z Wodzisławia. Wywieziono go wraz z rodziną 

wpierw do Żywca, a po kilku dniach do obozu wysiedleńców do Łodzi gdzie 

przebywali przez około sześć tygodni. Na początku grudnia 1940 r. wywieziono 

go do Guberni – do Żyrzyny, gdzie leczył nielegalnie członków organizacji 

konspiracyjnych. Dnia 25.01.1944 r. został aresztowany za udzielanie pomocy 

lekarskiej partyzantom. Osadzono go w więzieniu w Lublinie i tam doczekał się 

wyzwolenia. Wrócił 30.01.1946 r. do szpitala w Wodzisławiu – obejmując 

stanowisko dyrektora szpitala. Zmarł w 1966 r. W czerwcu 1975 r. odbyła się 

uroczystość nadania szpitalowi w Wodzisławiu imienia dr Józefa Tumułki, a na 

tablicy z zarysem popiersia widnieje między innymi uwaga: „Dyrektor tego 

szpitala 1929-1966, gorący patriota, ceniony obywatel, ofiarny lekarz”. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją syn dr Mieczysław Tumułka, Jadwiga Sabela, dr. 
Józef Musioł w książce „Ludzie tej ziemi”), skor. 6. 

 

TWARDZIK RAFAŁ,  
Więzień we Wrocławiu, KL Gross-Rosen, KL Oranienburg nr 59666. 

Urodzony 24.10.1907 r. w Bottrop – Westfalia. Po pierwszej wojnie światowej, 

rodzice powrócili z Westfalii do Polski (gdzie zawędrowali „za pracą”) i 

zamieszkali w Radlinie-Obszary pow. rybnicki. Rafał zaczął pracować jako 

laborant w koksowni w Radlinie. W 1936 r. ożenił się z Gertrudą z d. Hawel z 

Pszowa. Do końca września 1939 r. nadal pracował na stanowisku laboranta. Od 

1.10.1939 r. został zwolniony z pracy, a z Arbeitsamtu otrzymał skierowanie do 

pracy przymusowej we Wrocławiu. Gdy jednak po jakimś czasie przyjechał na 

urlop, zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej Polska 

Organizacja Podziemna. Po powrocie do Wrocławia, 5.06.1942 r. został 

aresztowany. Podczas rewizji (we Wrocławiu) gestapowcy znaleźli u niego 

dokumentację dotyczącą produkcji broni i plany o znaczeniu wojskowym. W 

więzieniu śledczym we Wrocławiu przesiedział około pół roku, następnie został 

przekazany do KL Gross-Rosen, a następnie do KL Oranienburg gdzie był 

zarejestrowany jako więzień nr 59666. Zginął w tym obozie 5.03.1943 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Gertrudy Twardzik, informacja z artykułu „Panorama 
Północy” z 21.11.1971 r.), skor. 2; Informacja Stanisława Sachsa z Radlina.  

 

TYSKI FELIKS – HERBU „ŻEGOTA”,  
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 
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Urodzony 14.01.1882 r. w Sochaczewie pow. sandomierski, mieszkaniec 

Rybnika. Inżynier geodeta. Działacz społeczny, prezes Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego w Rybniku, Ligi Morskiej i Kolonialnej, członek Związku 

literatów Polskich. Aresztowany w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie 

przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach gdzie przetrzymywany był do 

zakończenia okupacji. Po wyzwoleniu ponownie zajął się pracą społeczną na 

terenie Rybnika. Zmarł 8.03.1967 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 184; Zbiory J. Delowicza.  

 

TYTKO STANISŁAW, 
Więzień w Graz, KL Dachau. 

Urodzony 29.03.1918 r. w Pszowie pow. rybnicki, syn Józefa i Pauliny z d. 

Susztoń, mieszkaniec Pszowa. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał 

do gimnazjum w Rybniku, kończąc je w maju 1939 r. Jako uczeń gimnazjalny 

pracował w Związku Harcerstwa Polskiego i w Kole Szybowcowym przy Lidze 

Obrony Przeciwlotniczej w Rybniku, a później prowadził kurs modelarstwa dla 

młodzieży górniczej przy kop. „Anna” w Pszowie. Wybuch drugiej wojny 

światowej zastał go w Warszawie. Od 2.09.1939 r. brał udział w kopaniu rowów 

przeciwczołgowych, w budowie barykad i uczestniczył w obronie stolicy. 

16.09.1939 r. opuścił Warszawę i udał się na północny wschód docierając do 

Chełma. Tam został zatrzymany przez wojsko niemieckie i przekazany do obozu 

jenieckiego. W marszu do owego obozu zbiegł i podróżując pociągami 

towarowymi dostał się 10.10.1939 r. do Pszowa. Niemal natychmiast 

zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej Polska Organizacja 

Powstańcza. Planował by z okupowanej Polski przedostać się do Francji. 

Pojechał na początku 1940 r. do Austrii, a stamtąd poprzez Jugosławię chciał 

dostać się do upragnionego celu. Na granicy austriacko-jugosłowiańskiej został 

jednak zatrzymany przez żandarmerię i odstawiony do więzienia w Graz. Po 

sześciu miesiącach 30.08.1940 r. przesłany został na dożywotni pobyt do KL 

Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Wszelkie starania matki by 

zwolniono go z obozu, napotykały na odmowę. W KL Dachau po jakimś czasie 

dostał się do biura oddziału politycznego, dzięki czemu dużo dobrego mógł 

robić dla więźniów. Wyzwolony 26.05.1945 r., wyjechał do upragnionej Francji. 

Następnie pojechał do Włoch gdzie ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty i 

rozpoczął studia na politechnice w Turynie. Do kraju wrócił 8.10.1947 r. i 

rozpoczął studia na Politechnice w Gliwicach – na wydziale ekonomicznym, 

kończąc je w 1952 r. Przez trzy lata pracował w Rybnickiej Fabryce Maszyn, a 

następnie w kop. „Anna”, piastując tam stanowisko Głównego Inżyniera 

Energomechanika.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia ze wspomnieniami Stanisława Tytko), skor. 10. 
 

ULBRYCH IZYDOR,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 28.03.1904 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany 

w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 
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Mauthausen, gdzie zginął 7.12.1940 r. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

ULKOWSKA WALESKA,  
Więźniarka KL Ravensbrück nr 3716. 

Urodzona 17.11.1918 r., córka Józefa, zamieszkała w 

Boguszowicach pow. rybnicki. Aresztowana 15.05.1940 r. i 

przetransportowana do KL Ravensbrück, zarejestrowana w 

obozowej ewidencji jako więźniarka nr 3716. Odzyskała 

wolność 15.08.1940 r. – zwolniona z obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 

Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 
 

URBANEK JAN,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Działacz społeczny. Chciał z kolegami 

Wyrobkiem i Parchańskim przedostać się za granicę – do Francji, by tam 

zaciągnąć się w szeregi wojska polskiego i walczyć o wyzwolenie ojczyzny. 

Przyłapany w Austrii na próbie przekroczenia granicy, aresztowany 8.12.1942 r. 

i przekazany do KL Mauthausen-Gusen. Doczekał się wyzwolenia 5.05.1945 r. 

przez wojskie amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje..  

 

URBANEK JAN, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 15.03.1905 r. w Zawadzie k/Karwiny na Zaolziu, mieszkaniec 

Radlina pow. rybnicki, z zawodu rzeźnik. Brał udział w trzecim powstaniu 

śląskim. Przed drugą wojną światową mieszkał i pracował w Karwinie, 

udzielając się równocześnie w pracy kulturalno-oświatowej w polskich 

organizacjach. Aresztowany 20.10.1939 r. i przekazany do KL Mauthausen, 

gdzie przebywał do października 1941 r. Po powrocie do Karwiny otrzymał 

nakaz z Arbeitsamtu do pracy w rzeźni wojskowej w Żaganiu. Na lewym 

ramieniu musiał nosić opaskę z literą „P”. Wyzwolony w Żaganiu, przybył do 

Radlina w którym osiedlił się na stałe, pracując początkowo w kop. „Emma”, a 

następnie w Spółdzielni Rzeźniczej w Rybniku. Uległ nieszczęśliwemu 

wypadkowi. Zmarł w 1970 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja siostry – Melanii Urbanek), skor. 3; W zachowanych dokumentach 
APMA-B nie figuruje. 

 

URBAŃSKI JULIUSZ, 
Więzień w Raciborzu, KL Auschwitz. 

Urodzony 20.04.1913 r. w Grabówce gmina Lubomia k/Wodzisławia Śl. pow. 

rybnicki, mieszkaniec tej miejscowości. Z zawodu był szewcem – prowadził 

własny warsztat szewski. W okresie okupacji hitlerowskiej, jako Polak, wraz z 

całą rodziną odmówił przyjęcia volkslisty. We wrześniu 1939 r. skierowany do 

pracy przymusowej jako robotnik na torach kolejowych między Bierwą a 
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Ostrawą. W lipcu 1940 r. za publiczne używanie mowy polskiej, został 

aresztowany i zabrany wpierw na posterunek w Syryni, a zaraz potem przesłany 

do więzienia w Raciborzu. Sąd wymierzył mu karę sześciu tygodni więzienia, 

lecz odsiadywał tę karę aż do listopada 1940 r. Po upływie tego czasu został 

oddany do dyspozycji gestapo i przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 

24.02.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata Józefa Urbańskiego), skor. 7; W zachowanych 

dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

URLA RUPERT, 
Więzień KL Auschwitz nr 112780, KL Mauthausen-Gusen nr 118416, podobozu 

Ebensee.  

Urodzony 6.04.1906 r. w Gogolinie woj. opolskie. Członek 

POW Górnego Śląska, uczestnik trzeciego powstania 

śląskiego. Po powstaniach przeniósł się do Rybnika. Pracował 

na stacji kolejowej PKP w Rybniku. Od początku okupacji 

hitlerowskiej, żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowany 11.02.1943 r. i 13.02.1943 r. przewieziony do 

KL Auschwitz.  

Na okres śledztwa przetrzymywany w bloku 2a, natomiast po śledztwie, 

7.04.1943 r. przekazany na pobyt w obozie – zarejestrowany jako więzień nr 

112780. W styczniu 1945 r. brał udział w „marszu śmierci” z Oświęcimia do 

Wodzisławia, skąd transportem zbiorowym dostał się do KL Mauthausen-Gusen 

i tam został zarejestrowany jako więzień nr 118416. Stamtąd przekazany do 

podobozu w Ebensse gdzie doczekał się wyzwolenia w dniu 6.05.1945 r. Po 

powrocie do domu, pracował w PKP w Rybniku. Członek i działacz ZBoWiD. 

Odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Zmarł 30.05.1996 r. – spoczywa na rybnickim cmentarzu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 185; J. Klistała, Działacze 

rybnickiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych cz. II, Bielsko-Biała 2003, s. 119; L. Musiolik, Od Związku 
Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, 

Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 315; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i 
wykazy członków ZWZ. 

 

VOREITER LUDWIK, 
Więzień w Mysłowicach. 

Urodzony 3.06.1898 r. w Chwałowicach k/Rybnika, mieszkaniec Wielopola 

k.Rybnika. Aresztowany w okresie okupacji i przekazany do więzienia 

śledczego w Mysłowicach gdzie zmarł z wycieńczenia 3.07.1942 r.  
Bibliografia: Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939-1945, red. A. 

Szefer, Katowice 1983 r.,  

 

WACHTARCZYK ALOJZY, 
Więzień KL Auschwitz nr 7511. 

Urodzony 3.09.1916 r. w Skrbeńsku k/Jastrzębia pow. rybnicki. Uczestniczył w 

kampanii wrześniowej 1939 r. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej 

zaangażowany w działalność ruchu oporu. Aresztowany i przekazany do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowany został w obozowej ewidencji 18.12.1940 r. jako 
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wiezień nr 7511. Zwolniony z obozu w marcu 1941 r. Po wyzwoleniu w 1945 r. 

Pracownik Urzędu Miejskiego następnie sekretarz Prezydium MRN, w latach 

1958-1960 kierownik Rybnickiego Zakładu Przemysłu Terenowego, od 1960-

1975 dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rybniku 

(aż do przejścia na emeryturę). Zmarł 5.01.1988 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 62; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 186. 

 

WADOWSKI JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 7588. 

Urodzony 28.11.1919 r. w Rybniku. Po aresztowaniu przetransportowany do KL 

Auschwitz i zarejestrowany 18.12.1940 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 

7588. Zwolniony z obozu w marcu 1941 r. Brak dokładniejszych informacji o 

tym więźniu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 65; APMA-B Ankieta z dn. 12.10.1988 r. (sygn. Mat./14573, nr inw. 170081). 

 

WAJNER JÓZEF, 
Więzień w Rawiczu, KL Buchenwald, KL Dachau. 

Urodzony 13.12.1897 r., mieszkaniec Gorzyc k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. 

Od 1919 r. członek POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik trzech 

powstań śląskich, dowódca kompanii gorzyckiej w okresie plebiscytu, 

organizator wieców i zebrań, współzałożyciel Ochotniczych Oddziałów 

Powstańczych do walki z dywersantami niemieckimi w sierpniu 1939 r. 

Aresztowany we wrześniu 1939 r., więziony w Rawiczu, a 16.10.1939 r. 

przekazany do KL Buchenwald, następnie do KL Dachau gdzie zginął 

28.04.1945 r.  
Bibliografia: : Zbiory J. Delowicza.  

 

WALA FRANCISZEK,  
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 21.09.1902 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Gorzyc k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Mistrz drogowy, członek 

POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik wszystkich trzech powstań 

śląskich. W okresie okupacji hitlerowskiej nie przyjął grupy narodowościowej – 

Volkslisty. Pracował w pierwszym okresie okupacji nadal jako robotnik 

drogowy. Aresztowany 23.04.1941 r. za „ ... nie zgłoszanie zdrady kolegów – 

przeciwko III Rzeszy”. Otrzymał dwa lata więzienia, zwolniony z więzienia 

8.03.1943 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4. 

 

WALA JACEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, Brzegu, obozu karnej pracy w Ems. 

Urodzony 26.04.1945 r. w Mszanie k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, 

mieszkaniec Gorzyc k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Z zawodu piekarz. Był 

członkiem POW Górnego Śląska, uczestnik trzech powstań śląskich. W trzecim 

powstaniu służył w 12 kompanii 4 pp. pod rozkazami Skrzyszowskiego 
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Alojzego jako szef administracyjno-gospodarczy. Był działaczem plebiscytowy. 

Po podziale Górnego Śląska w 1922 r. na część polską i niemiecką, był 

aktywnym członkiem Związku Powstańców Śląskich. Na początku okupacji 

hitlerowskiej (4.10.1939 r.) został aresztowany i przetrzymywany w więzieniu w 

Rybniku. Sąd Specjalny z Katowic na sesji wyjazdowej w Rybniku 9.11.1939 r. 

skazał go na pięć lat wiezienia. Wyrok ten odsiadywał w Rybniku, Brzegu a 

stamtąd przekazany został do obozu karnej pracy na bagnach koło Ems w 

pobliżu holenderskiej granicy. Doczekał się wyzwolenia i powrócił do domu. 

Podjął ponownie pracę jako piekarz. Założył Kółko Rolnicze w Gorzycach i 

pełnił w nim obowiązki prezesa, był rejonowym komendantem straży pożarnej, 

radnym gminy Gorzyce. Za zasługi dla Polski odznaczony: Śląskim Krzyżem 

Powstańczym, Orderem Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Alojzego Skrzyszowskiego), skor. 8. 

 

WALOCHA MAŁGORZATA po zamążpójściu HELLEBRANDT,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 40798. 

 

 

 

 

 

 
 

Urodzona 8.02.1921 r. w Leszczynach pow. rybnicki, mieszkanka tej 

miejscowości. Po aresztowaniu 12.02.1943 r. przewieziona transportem 

zbiorowym z Rybnika do KL Auschwitz i umieszczona na okres śledztwa w 

bloku 2a. Po śledztwie skazana na pobyt w obozie i zarejestrowana w obozowej 

ewidencji dnia 12.04.1943 r. jako więźniarka nr 40798. 12.06.1943 r. zwolniono 

ją z obozu i przeniesiono do więzienia gestapo w Katowicach. Przeżyła obóz i 

więzienie w Katowicach.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 550; APMA-B Ankieta z dn. 13.01.1975 r. (sygn. Mat./10275, nr inw. 161212). 

 

WAŁACH ALFRED,  
Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 12.08.1908 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Był górnikiem w 

kop. „Chwałowice” w Chwałowicach. Komunista i członek organizacji ruchu 

oporu. Aresztowany 30.05.1944 r., przebywał w KL Gross-Rosen. Mimo 

potwornych warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WANIEK JERZY,  
Więzień w Graz. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszym okresie 

okupacji hitlerowskiej i więziony w Graz. Przeżył w tym więzieniu i uzyskał 

wolność. Brak dokładniejszych informacji o tym więźniu. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WARCHOŁ ALEKSANDER,  
Więzień KL Buchenwald nr 5346, KL Flossenbürg 5416. 

Urodzony 30.03.1925 r., syn Władysława, zamieszkały w Wodzisławiu Śl. pow. 

rybnicki. Aresztowany 26.02.1942 r. i przetransportowany do KL Buchenwald, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5346. Następnie, 

przeniesiony do KL Flossenbürg i tam zarejestrowany jako więzień nr 5416. 

Odzyskał wolność – wyzwolony 3.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

WARCHOŁEK EMIL,  
Więzień KL Auschwitz nr 188410. 

Urodzony 4.03.1919 r. w Lutyni Górnej – na Śląsku Zaolziańskim, mieszkaniec 

Gorzyc k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. Wraz z żoną działał w ruchu oporu – 

żołnierz Sił Zbrojnych Polski oraz ZWZ/AK, za co został aresztowany i 

przekazany do KL Auschwitz. Zarejestrowany 24.05.1944 r. jako więzień nr 

188410. Dnia 31.10.1944 r. decyzją policyjnego sądu doraźnego skazano na 

śmierć 10 kobiet i 59 mężczyzn, wśród nich był Emil Warchołek. Skazanych 

stracono w dniu 1.11.1944 r. w Krematorium II na terenie Birkenau. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 471, 715. 

 

WARCHOŁEK HELENA z d. STEFEK,  
Nie więźniarka – rozstrzelana przez hitlerowców. 

Urodzona 19.07.1919 r. we wsi Skrzeczoń k.Bogumina, córka Franciszka i 

Stefanii z d. Jeżyszek, mieszkanka Gorzyc k.Wodzisławia Śl. pow. rybnicki. 

Zastępowa w drużynie harcerskiej w Gorzycach – Chorągiew Śląska ZHP. W 

okresie okupacji hitlerowskiej zamieszkała w Lutyni Polskiej na Śląsku 

Zaolziańskim, działała wraz z mężem w konspiracji – żołnierz Sił Zbrojnych 

Polski oraz ZWZ/AK. W ich domu mieścił się punkt kontaktowy i lokal 

działaczy konspiracji i partyzantów. Aresztowano ją 21.09.1944 r. na skutek 

donosu o jej kontakcie z partyzantem i Emilem Mulką. Rozstrzelana została 

24.11.1944 r. wraz z rodzicami, bratem i szwagrem w lesie w pobliżu domu 

rodzinnego. W KL Auschwitz zginęli 1.11.1944 r. jej brat Walter i mąż Emil. 

Mulka został zastrzelony podczas ucieczki 20.11.1944 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 187; Zbiory J. Delowicza 
(relacja Emila Jędrzejczyka, oraz siostry Gertrudy Widesowej).  

 

WARCHOŁEK HELENA,  
Więźniarka w Orłowej. 

Urodzona 28.07.1920 r. w Niedobczycach pow. rybnicki, podczas okupacji 

hitlerowskiej zamieszkała w Górnej Lutyni - Zaolzie. Aresztowana i uwięziona 

w więzieniu w Orłowej - Zaolzie, gdzie została zastrzelona 23.11.1944 r. 
Bibliografia: Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w Powiecie Karwina, s. 87; (Z SUPLEMENTU). 
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WARDAS MARIANNA (po wojnie WOJDAT),  
Więźniarka - prawdopodobnie w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 24177, KL 

Ravensbrück nr 104839. 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 10.03.1923 r. w Rybniku. Po aresztowaniu 25.09.1942 r. w 

miejscowości Lesiów gmina Kozłów (gdzie zamieszkiwała w okresie okupacji 

hitlerowskiej), przetransportowana została najprawdopodobniej wpierw do 

więzienia śledczego w Mysłowicach. Z tego więzienia po śledztwie, przekazana 

do KL Auschwitz i zarejestrowana 11.11.1942 r. w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 24177. W styczniu 1945 r. przeniesiona do KL Ravensbrück i tam 

zarejestrowana jako więźniarka nr 104839. W czasie ewakuacji obozu w głąb 

Niemiec, uciekła 28.04.1945 r. z kolumny ewakuacyjnej i w ten sposób ocaliła 

życie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 506; APMA-B Ankieta z dn. 8.05.1975 r. (sygn. Mat./10400, nr inw. 161338). 

 

WARDĘGA AUGUSTYN,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 12.06.1889 r. w Niedobczycach k/Rybnika. Kolejarz, członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Został 

aresztowany 5.03.1942 r. i przekazany do KL Mauthausen. Mimo potwornych 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność – powrócił do 

domu 28.07.1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Karola Kozuba), skor. 7; W ocalałej kartotece 
wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

WARTAK STANISŁAW,  
Więzień KL Auschwitz nr 17243. 

Urodzony 6.05.1887 r. w Gołonogu k/Dąbrowy Górniczej, mieszkaniec 

Czerwionki pow. rybnicki, górnik w kop. „Dębieńsko”. Członek POW Górnego 

Śląska, powstaniec – uczestnik trzeciego powstania śląskiego oraz walk z 

oddziałami Freikorpusu w okolicy Wilczy i Strzygłowic w sierpniu 1939 r. 

Aresztowany we wrześniu 1939 r. i przekazany do KL Auschwitz, gdzie 

zarejestrowany został 13.06.1941 r. jako więzień nr 17243. Zginął w tym 

obozie 17.09.1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 105; Materiały archiwalne J. Delowicza.  

 

WARWAS SYLWESTER,  
Więzień KL Auschwitz nr E-719, nr 23727. 
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Urodzony 19.12.1919 r. w Kamieniu k/Rybnika. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji 

5.12.1941 r. jako więzień wychowawczy nr E-719, a następnie nr obozowy 

23727. Wypisany do transportu 3.04.1942 r. Brak jest innych informacji o tym 

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

1998, s. 757. 
 

WAWROSZ JÓZEF, 
Więzień gestapo w Rybniku 

Mieszkaniec Popielowa pow. rybnicki. Aresztowany przez gestapo i 

przetrzymywany w więzieniu w Rybniku. Zwolniony po kilkunastu dniach, 

otrzymał nakaz wykonywania różnych robót przymusowych. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

WAWRZYŃCZYK WILHELM pseud. „Wiluś”, „Jaś”, 
Więzień w Cieszynie, Mysłowicach, KL Auschwitz.  

Urodzony 8.11.1914 r. w Kokoszycach k/Wodzisławia Śl., 

syn Wilhelma i Pauliny z d. Pośpiech, mieszkaniec Radlina 

pow. rybnicki. Ojciec był górnikiem, zginął podczas pierwszej 

wojny światowej. Wilhelm był najmłodszym z sześciorga 

dzieci. W 1927 r. został uczniem Państwowego Gimnazjum w 

Rybniku, z którego w 1935 r. przeniósł się do Żor (pow. 

rybnicki), gdzie zdał maturę w 1934 r.  

Po maturze odbył czynną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w 

Kielcach, a po ćwiczeniach w rezerwie uzyskał nominację na podporucznika. Po 

służbie wojskowej podjął pracę w biurze obliczeniowym zarobków w kopalni 

„Emma” w Radlinie. Latem 1939 r. zaciągnięty został do wojska w Kielcach.  

Brał udział w kampanii wrześniowej, uniknął niewoli i powrócił do domu. W 

październiku 1939 r. wstąpił do konspiracyjnej Organizacji Orzeł Biały (OOB), 

a następnie do Związku Walki Zbrojnej. Jako oficer WP organizował punkty 

kontaktowe dla łączników, miejsca odpraw, wyznaczał dowódców drużyn na 

terenie osiedli górniczych: Radlin, Pszów, Rydułtowy. Niestety do ruchu oporu 

wkradł się zdrajca. W wyniku donosu o tej działalności, Wilhelm był 

poszukiwany 21.04.1942 r. przez policję na terenie Zawady koło Pszowa. 

Ukrywając się, powołany został do sztabu AK, gdzie objął funkcję 

kwatermistrza Inspektoratu Rybnickiego. Był nadal dowódcą wojskowym, z 

tym, że zakres działania i terenu się powiększył, bo obejmował powiaty: Rybnik, 

Wodzisław, Cieszyn, Racibórz i Zaolzie. Od lata 1942 r. ściśle współpracował z 

„cichociemnym spadochroniarzem” przerzuconym z Anglii, który nosił 

nazwisko Stanisław Staszowski na Zaolziu, a na Górnym Śląsku Stanisław 

Zawadzki (pseud. „Kos”). W listopadzie tego roku obaj zostali aresztowani na 

dworcu kolejowym w Pietrowicach k.Karwiny i odtransportowani na gestapo do 

Cieszyna. Z Cieszyna, Wilhelm został przewieziony do więzienia śledczego w 

Mysłowicach (w grypsie przesłanym rodzinie z mysłowickiego więzienia 

napisał: „ ... jeśli poprowadzą mnie na stracenie, będę umiał umrzeć ze 
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spokojem i godnością Polaka, który wie, za co ginie...”). Z Mysłowic 

przekazano go do KL Auschwitz i wyrokiem policyjnego sądu doraźnego w dniu 

2.06.1943 r. skazany został na karę śmierci przez rozstrzelanie. Zginął w dniu 

osądzenia o godz. 17:00 jak wpisane jest w akcie zgonu nr 23406/1943 (zapisana 

przyczyna śmierci: „plötzlicher Herztod” – nagły zawał serca). Pośmiertnie 

został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 188; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 54; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, 

Poznań 1989, s. 102; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 381; 
Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 275; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 686; APMA-B „Księga zgonów”, t. 

16, s. 892, nr id. 56854; J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 95, 102 – 103; Zbiory J. 
Delowicza. 

 

WAWRZYNIAK FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 3.07.1920 r. w Gieldbek – Westfalia mieszkaniec Radlina pow. 

rybnicki. Rodzice wyjechali do Westfalii w poszukiwaniu pracy, ale przybyli na 

Górny Śląsk w marcu 1921 r. na głosowanie w akacji plebiscytowej za 

przywróceniem Śląska do Polski. Ojciec został w Radlinie i brał udział w 

trzecim powstaniu śląskim. Syn został aresztowany za przekonania propolskie 

już 3.09.1939 r. Przechodził od aresztowania tą samą drogę jak pozostali 

więźniowie Radlina – więzienie w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu i w 

końcu KL Buchenwald. W tym obozie był zatrudniony przy noszeniu bali 

bukowych do tartaku. Zachorował na dur brzuszny ale dzięki opiece 

współwięźniów przeżył. Skuteczne starania rodziny spowodowały zwolnienie 

Franciszka z obozu 25.10.1940 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Franciszka Wawrzyniaka), skor. 3. 

 

WEBER WŁADYSŁAW, 
Więzień – brak informacji dot. miejsca. 

Urodzony 25.05.1882 r. w Opalenicy woj. poznańskie. W 

1907 r. przeniósł się na Śląsk do Lublińca a następnie do 

Rybnika, gdzie został referentem w administracji miejskiej a 

potem nadsekretarzem miasta Rybnika. Współpracował z 

działającymi w mieście organizacjami polskimi. Były 

powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz 

plebiscytowy. W 1921 r. Komenda Powstańcza Powiatu 

rybnickiego wyznaczyła go na burmistrza Rybnika.  

W 1922 r. wybrany został burmistrzem przez Radę Miejska. Obowiązki te pełnił 

do 1939 r. W okresie okupacji hitlerowskiej ukrywał się w Krakowie, a 

następnie w Warszawie, gdzie uczestniczył w powstaniu. Po upadku powstania, 

dostał się do więzienia i przebywał w nim do końca okupacji. W 1945 r. po 

wyzwoleniu, wrócił na Śląsk – do Katowic. Władze wojewódzkie mianowały go 

burmistrzem Rybnika. Kierował odbudową miasta po zniszczeniach wojennych i 

organizował administrację oraz gospodarkę miejską. 1.07.1950 r. przeszedł na 

emeryturę. Zmarł 26.12.1961 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 188. 
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WEIS EDWARD,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz 10901, KL Mauthausen. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Urodzony 10.04.1898 r. w Rybniku. Z zawodu ślusarz-monter. Walczył w 

pierwszej wojnie światowej na froncie zachodnim, a gdy dostał się do niewoli 

francuskiej, wstąpił do polskiej armii gen. Hallera i walczył przeciw Niemcom. 

W 1920 r. brał udział w wojnie Polsko – Bolszewickiej. Posiadał stopień 

sierżanta. Powróciwszy z wojny do domu zamieszkał w Radlinie-Obszarach 

pow. rybnicki i natychmiast przyłączył się do trzeciego powstania śląskiego. Był 

członkiem POW Górnego Śląska w Obszarach. Otrzymał Krzyż Powstańczy i 

inne odznaczenia. W 1922 r. pracował jako mistrz wykonujący różne prace 

montażowe na terenie Górnego Śląska, a szczególnie na terenach kopalń. W 

1932 r. ożenił się z Rozalią z d. Łukosz. 24.08.1939 r. został zaciągnięty do 

wojska polskiego w Krakowie. Był kierowcą więc dostał rozkaz przewiezienia 

kilku oficerów do Rumunii. Wrócił z Rumunii wiosną 1940 r. i ukrywał się jakiś 

czas u krewnych w Rybniku. Następnie, udał się w rodzinne strony żony – do 

Chorzowa i pracował jako ślusarz. 19.10.1940 r. został aresztowany za to, że w 

przeszłości był wyróżniającym sie powstańcem w Radlinie. Przewieziono go do 

wiezienia w Rybniku, a dnia 1.03.1941 r. do KL Auschwitz gdzie został 

zarejestrowany jako więzień nr. 10901, potem do KL Mauthausen gdzie zginął 

1.01.1942 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 85; Zbiory J. Delowicza (relacja Marty Sachs z d. Weis), skor. 2. 

 

WEJTYNA MARIA po zamążpójściu HEJNOŁ,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 27077, KL Natzweiler. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Urodzona 9.01.1917 r. córka Michała, zamieszkała w Jastrzębiu-Szeroka pow. 

rybnicki. Aresztowana 6.12.1942 r. i uwięziona w KL Auschwitz, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 27077. Następnie, 

przeniesiona do KL Natzweiler. Mimo ciężkich warunków panujących w 

obozach w których przebywała, przeżyła i odzyskał wolność 5.05.1945 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
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WĘGLORZ TEODOR,  
Więzień w Katowicach, KL Sachsenhausen, KL Oranienburg. 

Urodzony 3.09.1890 r. w Gliwicach, mieszkaniec pow. rybnickiego. Pracował w 

kop. w Nowej Rudzie, a od 1918 r. w kop. w Knurowie. Od 1919 r. członek 

POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich, w trzecim 

powstaniu dowódca VII kompanii (chwałowickiej). Aresztowany 26.09.1939 r. i 

wpierw więziony w Katowicach, a następnie przekazany do KL Sachsenhausen, 

stamtąd do KL Oranienburg – gdzie działał w obozowej organizacji 

konspiracyjnej. Przeżył i wrócił z obozu 12.11.1945 r. Po powrocie, pracował do 

1948 r. w kop. „Chawłowice”. Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych na 

Śląskiej Wstędze Waleczności, Złoty Krzyż Zasługi, Śląski Krzyż Powstańczy i 

Medal Niepodległości. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 189; Zbiory J. Delowicza. 

 

WĘGRZYK EDWARD, 
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 5.05.1907 r., mieszkaniec Kamienia pow. rybnicki, górnik w kop. 

„Dębieńsko”, powstaniec – uczestnik drugiego i trzeciego powstania śląskiego, 

działacz społeczny. W przededniu września 1939 r. uczestniczył w walkach z 

Freikorpusem na odcinku: Wilcza – Krywałd. W okresie okupacji hitlerowskiej 

zaangażował się w działalność ruchu oporu. Aresztowany 3.03.1945 r. i 

przekazany do KL Auschwitz, gdzie zginął na krótko przed wyzwoleniem 

obozu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

WĘGRZYK JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 111011, KL Buchenwald nr 117863. 

Urodzony 3.03.1909 r. w Kamieniu pow. rybnicki, mieszkaniec Rybnika. Od 

początku okupacji hitlerowskiej był żołnierzem organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r., przewieziony został do KL Auschwitz i 

umieszczony na okres śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie, skazany 26.03.1943 r. 

na pobyt w obozie i zarejestrowany jako więzień nr 111011. Następnie, dnia 

22.01.1945 r. przetransportowany do KL Buchenwald gdzie otrzymał nr 

obozowy 117863. Brak bliższych informacji o losie więźnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 308; Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980, red. J. Walczak, Katowice 

1986, s. 244; M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 116; Relacja Józefa Sobika, 

jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

WEINER IGNACY, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Dachau. 

Urodzony 13.12.1897 r. w Radlinie-Głożyny pow. rybnicki, mieszkaniec 

Biertułtów k/Radlina pow. rybnicki. Był wydawcą materiałów wybuchowych w 

kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. Brał udział w drugim powstaniu śląskim, zaś w 

trzecim powstaniu był dowódcą kompanii głożyńskiej w stopniu sierżanta. 

Posiadał między innymi odznaczenia: Krzyż Powstańczy, Gwiazdę Śląską. W 



 428 

Niewiadomiu był sekretarzem Związku Powstańców Śląskich. Od pierwszego 

dnia okupacji hitlerowskiej nie pracował, a gdy się zjawił w kopalni 5.09.1939 

r., został aresztowany i wywieziony do więzienia w Rybniku. Do aresztowania 

przyczynili się miejscowi renegaci, którzy w ten sposób chcieli się na nim 

zemścić za jego aktywny udział w powstaniach. Podzielił los innych więźniów z 

Radlina – był przesyłany z więzienia w Rybniku do więzienia w Raciborzu, 

Zgorzelcu, Rawiczu i w końcu trafił do KL Buchenwald. Przeżył w tym obozie 

do czasu ewakuacji obozu i przeniesieniu więźniów do KL Dachau. W trakcie 

przewożenia więźniów, z kilkoma innymi współwięźniami próbował ucieczki 

wyskakując z wagonu w czasie jazdy. Eskorta SS zaczęła jednak strzelać do 

uciekinierów. Ignacy Weiner został śmiertelnie trafiony i zginął 3.02.1945 r. – 

na trzy miesiące przed zakończeniem wojny. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Marii Weiner), skor. 2. 

 

WENCEL KONRAD,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu ponad to, że mimo potwornych warunków jakie 

panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WENDLOCHA MICHAŁ, 
Więzień KL Sachsenhausen. 

Urodzony w 1892 r. w Sowczycach pow. oleski. Lekarz psychiatra – dyplom 

lekarza otrzymał w 1921 r. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W 

trzecim powstaniu był lekarzem III Batalionu Pułku oszczyńskiego. W latach 

międzywojennych był dyrektorem Zakładu Psychiatrycznego w Rybniku. 

Działacz harcerski, przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa przy 

Komendzie Hufca ZHP w Rybniku. W okresie okupacji hitlerowskiej 

aresztowany i więziony w KL Sachsenhausen. Po wojnie był lekarzem w 

Sosnowcu, Trzebini i Świętochłowicach. Zmarł w 1967 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 190-192. 

 

WENZEL FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 1.01.1899 r. w Radlinie-Biertułtowy pow. rybnicki, mieszkaniec 

Radlina. Był pracownikiem umysłowym kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. 

Członek POW Górnego Śląska, brał udział w trzech powstaniach śląskich, a w 

trzecim był z-cą dowódcy II kompanii 5 pp rybnickiego. W okresie pomiędzy 

pierwszą, a drugą wojną światową był czynnym działaczem Związku 

Powstańców Śląskich, członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i 

naczelnikiem straży pożarnej w Biertułtowach. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej tj. 9.09.1939 r., był aresztowany i więziony w 

Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, a następnie przekazany do KL 

Buchenwald. Pracował tam w kamieniołomach. Na skutek starań żony został 
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zwolniony z obozu we wrześniu 1940 r. Po powrocie do domu, musiał się 

meldować co drugi dzień na policji, a po trzech miesiącach podjął pracę w hucie 

„Julia” w Bytomiu. W 1943 r. nie zgodziwszy się na przyznanie trzeciej grupy 

volkslisty – wpisano go na listę IV – został zaklasyfikowany jako oporny Polak 

bez praw obywatelskich w Rzeszy Niemieckiej. Po wyzwoleniu Radlina przez 

wojska radzieckie 27.03.1945 r. powrócił do pracy biurowej w kop. „Ignacy” 

gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (w oparciu o relację Franciszka Wenzla), skor. 3. 

 

WIDENKA EMIL, 
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 9.09.1903 r. w Koronowacu pow. rybnicki, mieszkaniec Pszowa pow. 

rybnicki, pracował jako górnik w kop. „Anna” w Pszowie. Był członkiem POW 

Górnego Śląska, brał udział w drugim i trzecim powstaniu śląskim, w tym 

ostatnim powstaniu w kompani Kornowac – Pogrzebień. Za udział w 

powstaniach otrzymał Krzyż Powstańczy. Ożenił się w 1930 r. w Pszowie. 

10.05.1942 r. wraz z Wilhelmem Frydrychem pomógł uciekinierowi – jeńcowi 

wojennemu, za co następnie został oskarżony oraz zasądzony na trzy lata obozu 

karnego i przekazany w związku z tym do Verschäfter Straflager w 

miejscowości Bernau, gdzie pracował na roli. Po rocznym pobycie w Bernau 

został przekazany do KL Mauthausen. Doczekał się wyzwolenia obozu przez 

wojska amerykańskie 5.05.1945 r. Po powrocie do domu, pracował w kop. 

„Anna” aż do emerytury w 1959 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją żony Marii Frydrych i Emila Widenki), skor. 7; W 

ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 
 

WIDENKA JAN,  
Więzień KL Auschwitz nr 7524. 

Urodzony 17.06.1898 r. w Mikulczycach pow. zabrzański, mieszkaniec 

Dzimierza k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany 17.12.1940 r. na skutek 

donosu miejscowych renegatów o tym, że był aktywnym powstańcem śląskim. 

Przewieziony został do KL Auschwitz 18.12.1940 r. i zarejestrowany jako 

więzień nr 7524. Zginął w obozie 24.02.1941 r. Brak jest innych informacji o 

tym więźniu. 
Bibliografia: APMA-B Ankieta z dn. 22.01.1993 r. wypełniona przez córkę J. Widenki – Elżbietę Dzierżęga 
(sygn. Mat./16907, 172727); Zbiory J. Delowicza. 

 

WIDERA KAROL,  
Więzień gestapo w Rybniku, obozu – brak informacji dot. miejsca. 
Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Z chwilą rozpoczęcia okupacji hitlerowskiej 

aresztowany i więziony w rybnickim więzieniu. Po zwolnieniu z więzienia – 

ponownie aresztowany i przekazany do obozu koncentracyjnego. Nieznana jest 

nazwa obozu i dalsze losy tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

WIDOR KAROL,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 
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Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, nauczyciel. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w 

obozie. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

WIECZOREK ANTONI,  
Więzień w Katowicach, KL Auschwitz nr 7568. 

Urodzony 17.04.1917 r. w Gliwicach, syn Franciszka i Marii z d. Achtelik, 

mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczył się w 

szkole zawodowej ślusarstwa, a następnie zgłosił się na ochotnika do marynarki 

wojennej w Gdyni. 2.02.1937 r. został powołany do Kadry Floty w Gdyni i 

odbywał tam służbę do 22.06.1939 r. Po powrocie do cywila przez jakiś czas nie 

pracował, natomiast gdy rozpoczęła się druga wojna światowa uchodził przed 

wojskiem niemieckim. Po powrocie do domu w listopadzie 1939 r. pracował 

jako ślusarz-spawacz w Fabryce Sygnałów Kolejowych w Gotartowicach. 

Jesienią 1940 r. odmówił wstąpienia do wojska niemieckiego więc 17.12.1940 r. 

aresztowano go za działalność w organizacji konspiracyjnej i przekazano do 

więzienia w Katowicach. Stamtąd, 18.12.1940 r. został przeniesiony do KL 

Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 7568. W nocy 28.07.1942 r. 

przewieziono go na gestapo do Rybnika i zwolniono do domu bez jakichkolwiek 

dokumentów poświadczających zwolnienie. Podjął więc ponownie prace w 

Fabryce Sygnałów Kolejowych w Gotartowicach, gdzie pracował do 

zakończenia okupacji hitlerowskiej. Po okupacji, do przejścia na emeryturę, 

pracował w kolejowych Zakładach Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w 

Katowicach-Piotrowicach jako ślusarz-spawacz. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

WIECZOREK AUGUSTYN,  
Więzień KL Auschwitz nr 111013, KL Mauthausen nr 118453. 

Urodzony 11.04.1912 r. w Bottrop – Westfalia, mieszkaniec Rybnika. W latach 

przedwojennych działacz harcerski, przyboczny Komendy Hufca ZHP w 

Rybniku. Z zawodu księgowy. Od początku powstania organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK, był jej członkiem. Aresztowany przez gestapo 

11.02.1943 r. i przewieziony do KL Auschwitz, gdzie przebywał przez okres 

śledztwa na bloku 2a. Po śledztwie, skazany na pobyt w obozie i zarejestrowany 

26.03.1943 r. jako więzień nr 111013. W styczniu 1945 r. uczestnik „marszu 

śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia, a stamtąd w transporcie zbiorowym 

wagonami towarowymi wywieziony do KL Mauthausen i zarejestrowany jako 

więzień nr 118453. Przeżył w tym obozie do jego wyzwolenia przez wojska 

alianckie w dniu 5.05.1945 r. Po zakończeniu wojny pracował na stanowisku 

głównego księgowego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w 

Rybniku. Działacz ZBoWiD, członek władz miejskich Związku. Zmarł 

13.01.1987 r., pochowany na rybnickim cmentarzu.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 308; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 207; L. Musiolik, Rybniczanie 

słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 190; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 
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WIECZOREK JAN,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 175039, KL Mauthausen nr 118454, 

podobozu Ebensee. 

Urodzony 16.04.1909 r. w Bottrop, mieszkaniec Rybnika. Podczas okupacji 

hitlerowskiej, żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany i 

więziony w więzieniu śledczym w Mysłowicach, a następnie 11.03.1944 r. 

przekazany do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 175039. W 

styczniu 1945 r. uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia do Wodzisławia, a 

stamtąd wagonami towarowymi do KL Mauthausen i zarejestrowany jako 

więzień nr 118454. Następnie, przeniesiony do podobozu w Ebensee. Przeżył w 

obozie do jego wyzwolenia przez wojska alianckie w dniu 5.05.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 455; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ. 

 

WIECZOREK WILIBALD,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 31.06.1906 r. w Niedobczycach k/Rybnika, mieszkaniec Rydułtów 

pow. rybnicki. Aresztowany i przekazany 5.02.1944 r. do KL Mauthausen. 

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WIERZBOWSKI ROMAN,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki, nauczyciel. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego – tam 

zginął. Brak jest nazwy obozu w którym przebywał i dokładniejszych informacji 

o tym więźniu. Przeżył i wrócił do domu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 
byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

WILCZEK ERHARD,  
Więzień w Katowicach, KL Auschwitz nr 46647. 

Urodzony 9.01.1918 r. w Radlinie pow. rybnicki, syn Józefa i Anny z d. 

Naczyński, mieszkaniec Radlina. Po aresztowaniu przetransportowany 

11.07.1942 r. do Katowic, a stamtąd do KL Auschwitz i zarejestrowany jako 

więzień nr 46647. Zginął 7.09.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

28732/1942 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:15, 

określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche nach Fleckfieber” (niewydolność 

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

1998, s. 662; APMA-B „Księga zgonów”, t. 20, s. 208, nr id. 27034. 
 

WILCZEK PAWEŁ,  
Więzień KL Auschwitz.  

Urodzony 6.09.1889 r. w Zwonowicach pow. rybnicki, syn Tomasza i Józefy z 

d. Massarczyk, mieszkaniec Rybnika. Maszynista kopalniany, członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W czasie okupacji 

hitlerowskiej działał w ruchu oporu w szeregach POP, a po jej dekonspiracji, był 
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żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 12.02.1943 r. 

przez gestapo, wywieziony do KL Auschwitz i na okres śledztwa osadzony w 

bloku 2a. Po przesłuchaniach przekazany na pobyt w obozie. Zginął 25.02.1943 

r. Według wystawionego aktu zgonu nr 11421/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 13:35, określenie przyczyny zgonu to 

„Herzschwäche bei Lungenemphysem” (niewydolność serca przy zapaleniu 

płuc). 
Bibliografia: M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 20, L. Musiolik, Rybniczanie 
słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 192; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku 

Kombatantów RP, s. 37; APMA-B „Księga zgonów”, t. 8, s. 919, nr id. 48083. 

 

WILCZEK PIOTR,  
Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 24.06.1903 r., mieszkaniec Ornontowic pow. rybnicki. Aresztowany 

w pierwszych tygodniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Gross-

Rosen. Zginął w obozie 21.12.1943 r. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WILIM JAN,  
Więzień – prawdopodobnie KL Dachau. 

Mieszkaniec Czerwionki pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego - 

prawdopodobnie do KL Dachau. Brak informacji o dalszych losach więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WILK CZESŁAW, 
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkaniec Boguszowic k/Rybnika, syn Władysława i Marianny. Aresztowany 

wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym 

Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
 

WILK KAZIMIERZ,  
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkaniec Boguszowic k/Rybnika, syn Władysława i Marianny. Aresztowany 

wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym 

Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WILK MARIANNA, 
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkanka Boguszowic k/Rybnika, żona Władysława. Aresztowana wraz z 

rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie przejściowym Polenlager 

nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tej więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WILK STEFAN, 
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 
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Mieszkaniec Boguszowic k/Rybnika, syn Władysława i Marianny. Aresztowany 

wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym 

Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WILK WANDA,  
Więźniarka obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkanka Boguszowic k/Rybnika, córka Władysława i Marianny. 

Aresztowana wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzona w obozie 

przejściowym Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tej 

więźniarki. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WILK WŁADYSŁAW, 
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkaniec Boguszowic k/Rybnika, mąż Marianny. Aresztowany wraz z 

rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym Polenlager 

nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WILK WŁADYSŁAW,  
Więzień obozu przejściowego w Lyskach. 

Mieszkaniec Boguszowic k/Rybnika, syn Władysława i Marianny. Aresztowany 

wraz z rodziną w drugiej połowie 1942 r. i osadzony w obozie przejściowym 

Polenlager nr 56 w Lyskach. Brak innych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WINCH JÓZEF,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen. 

Urodzony 3.08.1896 r., mieszkaniec Leszczyn pow. rybnicki, górnik. 

Współorganizator w 1919 r. POW Górnego Śląska w Leszczynach. Członek 

POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, działacz 

plebiscytowy. Od sierpnia 1939 r. członek Ochotniczych Oddziałów 

Powstańczych – walczył w kampanii wrześniowej w okolicach Szczygłowic i 

Krywałdu. Aresztowany już w pierwszym miesiącu okupacji hitlerowskiej i 

przekazany do KL Dachau a następnie do KL Mauthausen gdzie zginął 

3.05.1942 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

WINDLOCHA MICHAŁ,  
Więzień KL Sachsenhausen. 

Mieszkaniec Rybnika, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL 

Sachsenhausen. Mimo potwornych warunków jakie panowały w obozie, przeżył 

i odzyskał wolność  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38.  

 

WINKLER ALOJZY,  
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Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony w 1920 r., mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Harcerz II Drużyny Harcerzy 

im. Zawiszy Czarnego w Paruszowcu. Od rozpoczęcia okupacji zaangażowany 

w działalność ruchu oporu. Aresztowany i przekazany do KL Auschwitz, gdzie 

zginął w 1941 r. – w wieku 20 lat. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 193; Zbiory J. Delowicza; W 

zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

WINKLER ERYK,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen, KL Auschwitz. 

Urodzony 3.12.1912 r. w Rybniku, syn Emila i Józefy z d. Gąsior, mieszkaniec 

Rybnika, harcerz I Drużyny Harcerzy im. Adama Mickiewicza w Rybniku. W 

roku 1937 ukończył studia medyczne. Bezpośrednio po zdobyciu dyplomu 

lekarza, odbył służbę wojskową w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w 

Warszawie, zaś obowiązującą praktykę, w I batalionie 75 pułku piechoty w 

Rybniku. Po wojsku podjął pracę jako lekarz w szpitalu Spółki Brackiej w 

Rydułtowach. W 1939 r. zmobilizowany i przydzielony do kolumny sanitarnej. 

W marcu 1940 r. zorganizował służbę zdrowia przy organizacji konspiracyjnej 

Służba Zwycięstwu Polski (SZP). Podejrzany o pracę konspiracyjną został 

aresztowany 2.05.1940 r. i przetransportowany do KL Dachau i następnie do KL 

Mauthausen-Gusen. W wyniku starań rodziny o zwolnienie go z obozu, na 

krótki okres wychodzi na wolność, by znowu zostać aresztowanym pod koniec 

1940 r. Osadzony w KL Auschwitz, skąd był wożony do asystowania jako 

świadek przy wykonywaniu egzekucji na placu więziennym w Katowicach. Gdy 

Śląsk został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej, pracował jako lekarz w 

Wirku i Gliwicach. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach 6.05.1945 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 193; Rybnik. Zarys dziejów 

miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 243; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, 
Poznań 1989, s. 103. 

 

WINKLER RUDOLF pseud. „Rada”,  
Więzień KL Mauthausen, podobozu Ebensee. 

Mieszkaniec Rybnika, przedwojenny komunistyczny działacz w Rybniku. 

Założył w tym mieście organizację pod nazwą Czerwona Pomoc. Zadaniem 

organizacji było niesienie pomocy materialnej aresztowanym komunistom i ich 

rodzinom oraz prowadzenie propagandy antyhitlerowskiej. Na podstawie 

nasłuchu radiowego, wydawano antyhitlerowskie ulotki, pomagano w ucieczce 

oraz w ukryciu jeńcom radzieckim. Aresztowany 13.02.1943 r. był bity i 

maltretowany na gestapo, a następnie przewieziony do KL Mauthausen, a 

stamtąd do Ebensee gdzie zginął w maju 1945 r. 
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 246, 

247, 249; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 277, 278; I. Libura, Z dziejów 
domowych powiatu – gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 302; W ocalałej kartotece wieźniów byłego 

KL Mauthausen nie figuruje.  

 

WINKLER RUDOLF,  
Więzień w Bytomiu, KL Mauthausen, podobozu Melk, podobozu Ebensee. 
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Urodzony 22.05.1904 r. w Bziu k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, mieszkaniec 

tej miejscowości. Z zawodu górnik, od 1918 r. daremnie szukał pracy w kop. 

„Rymer” w Niedobczycach, „Emma” w Radlinie, „Ignacy” w Niewiadomiu. 

Zgłosił się więc ochotniczo do wojska polskiego. Służył w pułku lotniczym w 

Poznaniu – dosłużył się stopnia sierżanta pilota. Za swoje lewicowe poglądy 

został wydalony z wojska. W 1927 r. pojechał do Belgii i pracował w górnictwie 

– tam też działał w komunistycznej partii. Powrócił w 1935 r. do Polski – jako 

uciążliwy obcokrajowiec. W kraju od razu przystąpił do pracy w KPP 

(Komunistycznej Partii Polski). Rozpoczął też pracę w kop. „Chwałowice” w 

Chwałowicach. 1.05.1939 r. zorganizował akademię robotniczą na stadionie 

„Ruda” w Rybniku. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski, pracował 

nadal w kopalni w Chwałowicach. Zgromadził wokół siebie grupę towarzyszy 

KPP i organizował przy ich współudziale pomoc dla aresztowanych, między 

innymi kryjówki dla ściganych przez gestapo. Był wydawcą ulotek o treści 

antyhitlerowskiej. W 1940 r. wysłany przez Arbeitsamt w Rybniku do pracy w 

kopalniach Westfalii. Po roku jednak wrócił i włączył się do pracy w organizacji 

podziemnej. Został aresztowany 12.02.1943 r. a Sąd Specjalny w Bytomiu 

skazał go na dziesięć lat więzienia. Gdy front Armii Rosyjskiej się zbliżał, został 

ewakuowany do KL Mauthausen, stamtąd do podobozu w Melk, do Ebensee 

gdzie zmarł na początku maja 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją brata Józefa Winklera z Bzia i artykuł Józefa 

Paszendy), skor. 5; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

WIŚNIEWSKI JÓZEF,  
Więzień KL Dachau nr 2980, KL Buchenwald nr 9045, w Rydze nr 476. 

Urodzony 15.03.1923 r., syn Franciszka, zamieszkały w 

Rybniku. Aresztowany 9.01.1940 r. i przetransportowany do 

KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 2980. Następnie, przeniesiony do KL Buchenwald 

i tam zarejestrowany jako więzień nr 9045, a stamtąd 

przesłany do więzienia w Rydze i oznaczony jako więzień nr 

476.  

Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył 

i odzyskał wolność. Zmarł w maju 2008 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU).. 
 

WITEK AUGUST,  
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 54098. 
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Urodzony 1.11.1874 r. w Wyrach pow. pszczyński, syn Michała i Józefy z d. 

Pająk, mieszkaniec miejscowości Stanice pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany najprawdopodobniej wpierw do więzienia śledczego w 

Mysłowicach, a po śledztwie przekazany do KL Auschwitz i tam zarejestrowany 

31.07.1942 r. jako więzień nr 54098. Zginął 19.08.1942 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 22433/1942 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 16:30, określenie przyczyny zgonu to „Pneumonie” 

(zapalenie płuc). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 202; APMA-B „Księga zgonów”, t. 15, s. 1431, nr id. 20873. 

 

WITEK (lub VITEK) AUGUSTYN,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 13.06.1910 r. w Kończycach Małych k/Zebrzydowic, mieszkał w 

pow. rybnickim. Po aresztowaniu przetransportowany do KL Auschwitz gdzie 

zginął 19.04.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 9764/1943 – 

potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 19:25, określenie 

przyczyny zgonu to „Darmverschluss” (skręt kiszek). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 1151; APMA-B „Księga zgonów”, t. 7, s. 752, nr id. 46432. 

 

WITOSZ FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 15.11.1889 r. w Gotartowicach k/Rybnika. Górnik. Członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, przekazany do KL Auschwitz 

gdzie zginął 5.06.1941 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 193; W zachowanych dokumentach APMA-B nie 

figuruje. 

 

WITOSZA FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz. 

Urodzony 15.11.1899 r. w Rowniu k/Rybnika. Górnik kop. „Jankowice” w 

Boguszowicach. Od 1919 r. członek POW Górnego Ślaska, powstaniec – 

uczestnik powstań śląskich, działacz plebiscytowy. Za udział w powstaniach 

odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Gwiazdą Górnośląską. Od początku 

okupacji hitlerowskiej ukrywał się we wschodniej części kraju, ale po powrocie 

do domu w grudniu 1939 r., został aresztowany i więziony wpierw w Rybniku, a 

następnie przekazany do KL Auschwitz gdzie zginał 1.06.1940 r. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 193-194. 

 

WŁOCZEK HUBERT, 
Więzień gestapo w Rybniku, w Sosnowcu, KL Dachau. 

Urodzony 18.10.1913 r. w Pszowie pow. rybnicki, mieszkaniec tej 

miejscowości. Naukę ślusarza podjął w kop. w Rydułtowach, kończąc ją w 1932 

r. W tym samym roku przeniósł się do kop. „Anna” w Pszowie, pracując tam 
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jako ślusarz do wybuchu drugiej wojny światowej. W 1932 r. założył w Pszowie 

Koło PCK i Oddział Młodzieży Powstańczej przy Związku Powstańców 

Śląskich – pełniąc funkcję komendanta tych organizacji do 1939 r. Był 

aktywnym członkiem Zarządu Związku Harcerstwa Polskiego. Z Franciszkiem 

Koniecznym i Janem Skowronkiem doprowadzili do zlikwidowania 

mniejszościowej niemieckiej szkoły w Poznaniu. Gdy Niemcy 1.09.1939 r. 

wkraczali do Pszowa, on uchodził na wschód i dotarł aż do Tarnopola. W zimie 

1939-1940 r. wrócił do Pszowa, ale ostrzeżony przez matkę o masowych 

aresztowaniach Polaków, ukrywał się. Niestety 11.05.1940 r. został aresztowany 

i wywieziony do więzienia w Rybniku, a po dwóch dniach przewieziony do 

obozu przejściowego w Sosnowcu, stamtąd transportem zbiorowym został 

wysłany do KL Dachau. Po trzech latach i czterech miesiącach 6.09.1943 r. 

został z tego obozu zwolniony. Po powrocie do domu, jako Polak nie został 

przyjęty do kopalni. Przez Arbeitsamt skierowano go do pracy przymusowej do 

Huty „Silesia” w Rybniku, gdzie pracował jako ślusarz do 8.02.1945 r. Po tym 

czasie został przesłany do pracy w kop. „Emma” w Radlinie. Tam doczekał się i 

wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Huberta Włoczka), skor. 10. 

 

WŁODARZ STANISŁAW,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec wioski Paniówek k/Jastrzębia pow. rybnicki. Aresztowany w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz gdzie 

zginął po paru tygodniach pobytu w obozie. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

WODECKI KONRAD,  
Więzień gestapo w Rybniku, w Halle n/Solą, KL Oranienburg, KL Dachau nr 1112. 

Urodzony 16.02.1917 r. w Borbeck – Westfalia, mieszkaniec Wilchw 

k/Wodzisławia Śl., z zawodu stolarz. Należał do Związku Młodzieży 

Powstańczej, która była zaangażowana w walkę ideową o polskie oblicze 

Górnego Śląska. W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej, a także w 

okresie okupacji, działalność tej organizacji była wzmożona. Aresztowany został 

20.10.1939 r. i wpierw więziony w Rybniku, potem w Halle nad Solą i stamtąd 

przesłany do KL Oranienburg. Po kilku miesiącach przesłany został do KL 

Dachau gdzie zarejestrowany był jako nr 1112. Zwolniony z obozu 26.03.1943 r. 

Po wojnie pracował w górnictwie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Konrada Wodeckiego), skor. 7. 

 

WODECKI TEOFIL,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 16.02.1880 r., mieszkaniec Orzepowic k/Rybnika. Górnik, członek 

POW Górnego Ślaska, powstaniec – uczestnik powstań śląskich, działacz 

plebiscytowy. W okresie międzywojennym działacz społeczno-polityczny. 

Aresztowany już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany do 
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KL Dachau. Brak dokładniejszych informacji o losie tego więźnia, wiadomo 

jednak, że zginął w obozie 20.08.1941 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 194; Zbiory J. Delowicza.  
 

WOJACZEK EMIL,  
Więzień KL Auschwitz nr 114794. 

 

 

 

 

 
 

 

Urodzony 25.10.1916 r. w Jejkowicach k/Rybnika. Aresztowany 12.02.1943 r. i 

przewieziony transportem zbiorowym z Rybnika do KL Auschwitz. 

Przetrzymywany na okres śledztwa w bloku 2a, po śledztwie skazany na pobyt 

w obozie i zarejestrowany w obozowej ewidencji 12.04.1943 r. jako więzień nr 

114794. Zbiegł w grudniu 1944 r. z transportu ewakuacyjnego w okolicach 

Raciborza. Ukrywając się – dotrwał do wyzwolenia przez Armię Czerwoną.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 325; APMA-B Ankieta z dn. 4.05.1978 r. (sygn. Mat./12420, nr inw. 165067). 
 

WOJACZEK JAN,  
Więzień KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazany 

do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  
 

WOJCIECH KONRAD ks.,  
Więzień gestapo w Rybniku, Gliwicach, KL Dachau nr 21916, KL Gusen. 

Urodzony21.02.1910 r. w Miedźnej pow. pszczyński. Święcenia kapłańskie 

otrzymał 29.06.1934 r., sprawował posługę duszpasterską w Rybniku – wikary 

w tej miejscowości. Aresztowany zaraz na początku okupacji hitlerowskiej tj. 

16.09.1939 r. i więziony w Gliwicach, skąd po paru dniach został zwolniony. 

Aresztowany ponownie na początku kwietnia 1940 r. i więziony w Rybniku, 

stamtąd 9.04.1940 r. przetransportowany do KL Dachau, od 25.05.1940 r. 

przesłany do KL Gusen. Następnie, ponownie odesłany do KL Dachau, 

8.12.1940 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21916. 

Zginął w tym obozie 18.10.1942 r. 
Bibliografia: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod 

okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978, s. 212; J. Domagała, Ci, którzy przeszli 
przez Dachau, Warszawa 1957 r., s. 246; ks. E. Chart, Spis pomordowanych Polaków w obozie 

koncentracyjnym w Dachau, s. 274; Archiwum dr med. Józefa Mazurka; (Z SUPLEMENTU). 

 

WOJCIECHOWSKA MARIA po zamążpójściu GRZESIEWSKA, 
Więźniarka gestapo w Rybniku, we Wrocławiu, KL Auschwitz nr 27565. 
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Urodzona 9.10.1902 r. w Bismarck koło Krefeld Westfalia, mieszkanka 

Biertułtów k.Radlina pow. rybnicki. Ojciec pochodził z Dzimierza k/Rydułtów i 

pojechał do Westfalii za pracą, ale stał się tam także wielkim społecznikiem – 

współzałożycielem Polskiego Związku Zawodowego Górników. Matka także 

zaangażowała się w działalność społeczną założyła Towarzystwo Polek, zaś 

córka Maria założyła Towarzystwo Młodych Polek. Przed plebiscytem brali 

aktywny udział w propagowaniu polskości u zamieszkałych w Westfalii 

Polaków. Maria pracowała jako skarbnik w biurze plebiscytowym, a biuro to 

podlegało polskiemu komisariatowi w Bytomiu. W sierpniu 1921 r. Maria 

przyjechała na stałe do Polski podejmując pracę w Banku Polskim w 

Katowicach i pracowała tam do 14.12.1922 r., natomiast od 15.12.1922 r. 

podjęła pracę w biurze kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. Gdy rozpoczęła się 

okupacja hitlerowska, została 15.09.1939 r. aresztowana wraz z mężem, ale po 

krótkim czasie zwolniono ją z więzienia. Drugi raz została aresztowana 

5.06.1942 r. pod zarzutem udziału w konspiracyjnej organizacji (faktycznie - 

pełniła funkcję łączniczki między mężem, a siostrzeńcem Mieczysławem 

Reszlem). Przetrzymywana była przez czternaście dni w więzieniu w Rybniku, 

dzień w więzieniu w Katowicach i przez pół roku w więzieniu we Wrocławiu. Z 

Wrocławia została przekazana 18.12.1942 r. do KL Auschwitz-Birkenau i 

otrzymała numer więźniarki 27565. Przeżyła w tym obozie do końca jego 

funkcjonowania, a następnie uczestniczyła w ewakuacji obozu 18.01.1945 r. Z 

pochodu ewakuacyjnego, w okolicach Pawłowic razem ze współwięźniarką 

Marią Weismanową udało się jej uciec. W ten sposób uzyskały wolność, ale 

musiały się ukrywać u krewnych Weismanowej w miejscowości Krzyżowice. 

Maria przedostała się stamtąd do Radlina i do wyzwolenia tj. 27.03.1945 r. 

ukrywała się w domu swojej matki w Biertułtowach 
Bibliografia: I. Pająk „Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz”, Katowice 

1998, s. 510; Zbiory J. Delowicza(relacja Marii Grzesiowskiej-Wojciechowskiej). 

 

WOJDAT MARIANNA po zamążpójściu WARDAS,  
Więźniarka - prawdopodobnie w Mysłowicach, KL Auschwitz nr 24177, KL 

Ravensbrück nr 104839. 

 

 

 

 

 

 
Urodzona 10.03.1923 r. w Lesiowie k/Radomia. Aresztowana 25.09.1942 r. 

wraz z Wandą Wolnik w miejscowości Lesiów gmina Kozłów - na wskutek 

donosu. Przetransportowana została najprawdopodobniej wpierw do więzienia 

śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie przewieziona do KL 

Auschwitz, 11.11.1942 r. zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka 

nr 24177. W styczniu 1945 r. przeniesiona do KL Ravensbrück i tam 

zarejestrowana jako więźniarka nr 104839. W czasie ewakuacji więźniów w głąb 
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Niemiec, uciekła 28.04.1945 r. z kolumny ewakuacyjnej i w ten sposób ocaliła 

życie.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 506; APMA-B Ankieta z dn. 8.05.1975 r. (sygn. Mat./10400, nr inw. 161338); Informacja członka 

rodziny - Ewa Wardas-Kozieł; (Z SUPLEMENTU). 

 

WOJTAL BOLESŁAW, 
Więzień w Sosnowcu, KL Dachau. 

Urodzony 21.02.1909 r. w Rychwałdzie k/Bogumina (Zaolzie), mieszkaniec 

Pszowa pow. rybnicki. Po ukończeniu polskiej szkoły powszechnej (w zaborze 

austriackim) w Rychwałdzie, uczęszczał do polskiego gimnazjum realnego w 

Orłowej, kończąc je maturą w 1931 r. Następnie, przeszedł do średniej szkoły 

górniczej w Wieliczce. Po rocznej praktyce rozpoczął pracę zawodową, jako 

technik górnik w kop. „Anna” w Pszowie. Ożenił się w 1937 r. z Ireną z d. 

Zagórska. W 1938 r. po zajęciu Zaolzia przez Polskę został przekazany do pracy 

w kop. „Jadwiga” w Pietwałdzie k.Karwiny. W dniu wybuchu drugiej wojny 

światowej uchodził z wojskiem w kierunku Krakowa i zatrzymał się w Kraśniku 

u swojej siostry. W październiku wrócił do rodziców do Rychwałdu, ale 

obawiając się aresztowania postanowił z młodszym bratem Witoldem przedostać 

się na Węgry. W trakcie przygotowań do wyjazdu zostali aresztowani 

20.04.1940 r. w Rychwałdzie i przetransportowani do obozu przejściowego w 

Sosnowcu, a po pięciu dniach przekazani do KL Dachau. Na skutek starań żony, 

został z obozu zwolniony w grudniu 1941 r. Po powrocie, przedostał się do 

Gguberni i zatrzymał w Radomiu, podejmując pracę w biurze firmy budowlanej. 

W Radomiu zaangażował się w działalność organizacji konspiracyjnej, więc 

ponownie zagrożony aresztowaniem uciekł do Warszawy. W Warszawie 

nawiązał kontakt z organizacją AK i pełnił obowiązki komendanta obrony 

przeciwlotniczej na Powiślu. Brał udział w powstaniu warszawskim i został 

zabrany do obozu zakładników mieszczącego się w alei Szucha. Po upadku 

powstania, wraz z kilkunastoma Polakami musiał znosić rannych Niemców do 

Punktów Opatrunkowych. Gdy jednak Rosjanie zbliżali się do Warszawy, 

wojska niemieckie w styczniu 1945 r. ewakuowały resztki zakładników. 

Szczęśliwym trafem jeszcze w Warszawie na Błoniach zakładnicy ci zostali 

przez Rosjan wyswobodzeni. Bolesław dotarł do Pszowa w kilka dni po 

oswobodzeniu. W 1946 r. wyjechał na studia do Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, kończąc je w 1950 r. Od 1951 r. był naczelnym inżynierem w kop. 

„Anna” w Pszowie. Na emeryturę przeszedł w 1970 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją inż. Bolesława Wojtali), skor. 10. 

 

WOJTAL JÓZEF, 
Więzień w Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald nr 2416. 

Urodzony 9.08.1902 r. w Nowej Wsi k/Lysek pow. rybnicki. Po ukończeniu 

szkoły podstawowej przeszedł do pracy biurowej w Hucie „Pokój”, uzyskując 

po latach stanowisko asystenta. W pierwszej wojnie światowej nie brał udziału 

ale po wojnie jako Polak włączył się do pracy kulturalno-oświatowej, podczas 

której agitował na rzecz Polski. Uczęszczał na kursy pisania w języku polskim. 
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W okresie plebiscytu w latach 1920-1921 jako kierownik zespołu amatorskiego 

zyskał sobie wielkie uznanie za krzewienie polskości w Świętochłowicach, 

Nowym Bytomiu i Chebziu. Po powstaniu podjął pracę biurową w Zabrzu, a po 

ustaleniu granicy w czerwcu 1922 r. między Polską, a Niemcami, czując się 

niepewnie na tamtych terenach, przeniósł się do Pszowa i pracował w kop. 

„Anna” jako asystent w biurze rachuby. W nowym miejscu zamieszkania także 

aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym. Był kierownikiem 

biblioteki kopalnianej, sekretarzem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 

aktywnym członkiem zespołu teatru amatorskiego, działał i śpiewał w chórze 

kościelnym. Gdy 1.09.1939 r. wojska hitlerowskie wkroczyły do Pszowa, 

pomagał dyrektorowi Hartowi z kop. „Anna” zabezpieczyć dokumenty kopalni i 

towarzyszył mu w samochodzie, którym opuszczali Pszów i jechali w kierunku 

Rybnika. Zatrzymani przez kolumnę czołgów niemieckich, wpierw zmuszeni 

byli do jazdy w kolumnie tychże czołgów, a dostawszy się do Raciborza, 

przekazani zostali do miejscowego więzienia. Stamtąd 14.09.1939 r. transportem 

kolejowym Wojtal dostał się do więzienia w Zgorzelcu, dalej do więzienia w 

Rawiczu i do KL Buchenwald gdzie zarejestrowany był jako więzień nr 2416. 

Pracował w komandzie leśnym. Staraniem żony został zwolniony z obozu 

2.09.1940 r. Musiał się przez jeden miesiąc trzy razy dziennie meldować na 

policji. Następnie, przez Arbeitsamt został wysłany do pracy przymusowej do 

Zakładów Koksochemicznych w Zdzieszowicach k.Gogolina. Na kilka dni przed 

wyzwoleniem Pszowa, przybył do domu symulując chorobę i w ten sposób 

przedłużył swój urlop. Doczekawszy się wyswobodzenia spod okupacji 

hitlerowskiej, pracował w kop. Anna” jako kierownik ruchu załogi, a także w 

kop. w Rydułtowach. Nadal też działał w amatorskim ruchu teatralnym. 

Przeszedł na emeryturę w 1966 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Huberta Woźnika), skor. 10. 

 

WOJTAL WITOLD, 
Więzień w Sosnowcu, KL Dachau, KL Mauthausen. 

Okupacyjny los Witolda był zbieżny z przeżyciami starszego 

brata Bolesława. W dniu wybuchu drugiej wojny światowej 

uchodził z wojskiem w kierunku Krakowa i zatrzymał się w 

Kraśniku u swojej siostry i tam na terenie elektrowni wraz ze 

szwagrem (inżynierem – budowniczym elektrowni i następnie 

jej dyrektorem) zakopali karabiny maszynowe wraz z 

amunicją, porzucone przez wojsko polskie we wrześniu 1939 

r.  

Gdy jednak o czynie ich doniósł ktoś na policję, aresztowano szwagra Wojtalów. 

Obu braciom udało się w porę opuścić Kraśnik i wrócili do rodziców do 

Rychwałdu. Obawiając się aresztowania, próbowali przedostać się na Wegry. 

Niestety, w trakcie przygotowań do tego wyjazdu zostali przez gestapo w 

Rychwałdzie aresztowani dnia 2.04.1940 r. i przesłano ich do obozu 

przejściowego w Sosnowcu, skąd po 5 dniach przetransportowani byli do KL 

Dachau. W obozie pracowali w różnych komandach roboczych. Z relacji 
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Bolesława wynika, że staraniem żony został zwolniony z obozu, natomiast 

Witold z KL Dachau został przekazany do KL Mauthausen skąd zwolniono go 

pod koniec 1941 r. Brak jest informacji jak przeżył pozostały okres okupacji. Po 

wyzwoleniu w 1945 r. ukończył studia w Akademii Górniczo Hutniczej w 

Krakowie i pracowal na róznych stanowiskach w przemysle górniczym. 

Ostatnim stanowiskiem jakie pełnił to dyrektor naczelny kop. „Rymer” w 

Niedobczycach. Zmarł nagle w 1970 r.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją inż. Bolesława Wojtali), skor. 10. 

 

WOLNIK ANIELA,  
Więźniarka KL Rawensbrück. 

Urodzona 15.01.1900 r. w Paruszowcu – dzielnicy Rybnika. W 1920 r. 

współorganizowała harcerstwo na terenie Rybnika i Paruszowca. Była 

uczestniczką powstań śląskich, działaczką plebiscytową. Aresztowana w 

pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej i przekazana do KL Rawensbrück. 

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżyła i odzyskała 

wolność 1.05.1945 r. gdy obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną. 

Powróciwszy do domu, po krótkiej rekonwalescencji  podjęła pracę nauczycielki 

w Zakładzie Sióstr Urszulanek w Rybniku, działała też w harcerstwie. 

Odznaczona: Krzyżem Virtuti Militarii, Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzeniu Polski. Zmarła 22.07.1957 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 194. 

 

WOLNIK WANDA po zamążpójściu WOJDAT,  
Więźniarka - prawdopodobnie w Mysłowicach), KL Auschwitz nr 24176, KL 

Ravensbrück. 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzona w 1914 r w Lekartowie k/Raciborza, córka Wiktora i Marty z d. 

Piecha, zamieszkała w Rybniku. Aresztowana 25.09.1942 r. wraz z Marianną 

Wojdat w miejscowości Lesiów. Przetransportowana najprawdopodobniej 

wpierw do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po zakończonym śledztwie 

przewieziona do KL Auschwitz, zarejestrowana w obozowej ewidencji jako 

więźniarka nr 24176. Stamtąd, przeniesiona do KL Ravensbrück – wróciła z 

obozu po wyzwoleniu razem z późniejsza szwagierką Marianną Wojdat. 

Pracowała w ZUS w Rybniku, była członkiem ZBoWiD, zmarła w maju 1982r  

Postscriptum. Uczestniczyła w spotkaniu więźniów z papieżem Janem Pawłem 

II w Oświęcimiu. 
Bibliografia: Informacja członka rodziny - Ewa Wardas-Kozieł; (Z SUPLEMENTU). 

 

WOLNY ANNA,  
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Więźniarka KL Auschwitz nr 56965. 

Mieszkanka Rybnika, siostra Stanisława Wolnego. Podczas okupacji 

hitlerowskiej była żołnierzem organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Aresztowana i przekazana 27.08.1943 r. do KL Auschwitz gdzie zarejestrowana 

została jako więźniarka nr 56965. Zginęła 11.02.1944 r. Brak jest innych 

informacji o tej więźniarce.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 587; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, wyd. Katowice 1958, s. 25; Rybnik. 

Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 243.  

 

WOLNY STANISŁAW,  
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz nr 1092. 

Urodzony 19.05.1914 r. w Gorzycach k/Wodzisławia Śl. pow. 

rybnicki, syn Józefa i Konstancji, mieszkaniec Rybnika. 

Uczeń rybnickiego gimnazjum, a od 5 klasy – gimnazjum 

kupieckiego w Rybniku. Harcerz – podharcmistrz, przed 

drugą wojną światową członek Komendy Hufca ZHP w 

Rybniku. Po zajęciu Rybnika przez Niemców w dniu 

1.09.1939 r., inicjator powołania Polskiej Organizacji 

Powstańczej (POP).  

Nawiązał łączność z działającym na terenie Katowic harcmistrzem Józefem 

Pukowcem – współzałożycielem „Ku Wolności” i zorganizował w listopadzie 

1939 r. w okręgu rybnickim Polską Organizację Powstańczą i został jej 

przywódcą. Początkowo praca POP nastawiona była na prowadzenie 

propagandy antyniemieckiej, podtrzymywanie ducha polskiego, zamierzano 

prowadzić akcje dywersyjno – sabotażowe i wojskowe. Wielkim sukcesem było 

redagowanie własnego pisemka, któremu dano tytuł „Zryw”. W pierwszym 

numerze umieszczono fotografię gen. Władysława Sikorskiego, drukarnia była 

ulokowana w piwnicznym bunkrze w domu Tkoczów w Chwałowicach. Tam też 

znajdowała się radiostacja. Zarówno w środowisku harcerskim jak i 

konspiracyjnym szczególnie zapamiętany był jako niosący pomoc rodakom 

pokrzywdzonym przez okupanta. Aresztowany 17.04.1940 r. przez gestapo, 

więziony był wpierw w Rybniku gdzie podczas śledztwa był wieszany głową w 

dół, wbijano mu szpilki pod paznokcie. Następnie, 22.06.1940 r. przekazany 

został do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień nr 1092. Dostał się do 

Bunawerke, do ciężkich robót ziemnych. W lecie 1942 r. zachorował na tyfus 

plamisty, i mimo opieki jaką otoczyli go koledzy z Rybnika i lekarz Leon 

Głogowski (także więzień – rybniczanin), zmarł 23.08.1942 r. Według aktu 

zgonu nr 24303/1942 zmarł o godz. 13:05, zapisana przyczyna zgonu: 

„Fleckfiebernr” (tyfus plamisty). 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 195; Księga Pamiątkowa 

Państwowego Gimnazjum i Liceim w Rybniku 1922-1947, 1947 r., s. 56; Ks. K. Szweda, Ponieśli swój krzyż, 
Poznań 1989, s. 94; L. Musiolik, Nasza mała ojczyzna – kronika gminy smolna, Rybnik 1995, s. 62; Rybnik. 

Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 239, 240, 241; A. Mrowiec, 

Z dziejów okupacji hitlerowskiej w rybnickiem, Katowice 1958, s. 23; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu 
– gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 382; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 

1970, s. 271, 272; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 
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Katowice 1998, s. 28; L. Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, Wyd. 1994 r. s. 50; APMA-B „Księga 
zgonów”, t. 17, s. 303, nr id. 22695.  

 

WOWCZAK SZYMON,  
Więzień KL Buchenwald nr 131906, KL Sachsenhausen. 

Urodzony 18.04.1921 r., syn Dionizego, zamieszkały w 

Rybniku. Aresztowany 24.02.1945 r. i przewieziony do KL 

Buchenwald, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 131906. Następnie, przeniesiony do KL 

Sachsenhausen. Zatrudniony w „Eisenbanbrygade” – 

naprawiającej zbombardowane tory. Odzyskał wolność – 

wyzwolony 8.05.1945 r. przez Armię Czerwoną. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

WOWRA JAN,  
Więzień obozów dla wysiedlonych. 

Urodzony 15.05.1881 r. w Kryrach pow. rybnicki, mieszkaniec Rownia 

k/Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec śląski, działacz 

plebiscytowy, członek pierwszej Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Żorach, 

znany w okolicy stolarz i kupiec. Aresztowany wraz z żoną i córkami i 

przekazany do obozu dla wysiedlonych Polaków - Polenlager nr 128 w Zawiści, 

a następnie przesłany do tego typu obozu w Orzeszu, skąd w czasie zbliżania się 

frontu uciekł i ukrywał się do czasu wyzwolenia. Zmarł w 1949 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

WOWRA KAROL ROMAN, 
Więzień Stalagu Gross-Born Westfalek, Stalagu II B  Honerwerten nr jeńca 11665. 
Urodzony 28.02.1918 r. w Żorach pow. rybnicki, syn Franciszka i Marii z d. 

Pławecka, mieszkaniec Żor. Wstąpił ochotniczo do wojska, do 3 Pułku Ułanów 

w Tarnowskich Górach i ukończył szkołę podoficerską. 24.04.1939 r. 

przeniesiony do 2 Pułku Szwoleżerów w Stargardzie Szczecińskim i z tym 

właśnie pułkiem brał udział w kampanii wrześniowej. Cieżko ranny pod 

Grudziądzem, dostał się do niewoli niemieckiej 8.09.1939 r. Przebywał trzy 

miesiące w Szpitalu Polowym dla jeńców Polskich, następnie przekazany do 

Stalagu Gross-Born Westfalen oraz Stalagu II B Honerwerten nr jeńca 11665. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II. 

 

WOWRA MARIA,  
Więźniarka obozów dla wysiedlonych. 

Urodzona 9.06.1906 r. w Rowniu k/Rybnika, córka Jana i Marty, mieszkanka 

Rownia. Prowadziła w tej miejscowości sklep założony przez ojca. Aresztowana 

w 1942 r. wraz z rodzicami, siostrą Salomeą Sobik i jedynastoletnim synem 

Salomei. Przekazana do obozu dla wysiedlonych Polaków - Polenlager nr 128 w 

Zawiści, a następnie przesłana wraz z matką do „Polenlagru” w Czechowicach. 

W styczniu 1945 r. została stamtąd ewakuowana w „marszu śmierci” przez Żory 

w kierunku Wodzisławia Śl. Gdy kolumna ewakuacyjna dotarła do  folwarku 
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„Żwaka”, mieszkające tam znajome Marta Major i Emilia Tomecka ukryły 

Masię i jej matkę Martę, a po kilku dniach pomogły w przedostaniu się do 

Szczejkowic, gdzie doczekały wyzwolenia. Po wyzwoleniu, Maria podjęła pracę 

w gotartowickiej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, później przeniosła 

się do pracy w administracji Odlewni Żeliwa w Żorach, skąd przeszła na 

emeryturę, pracując dorywczo w bibliotece w Rowniu. Marta zmarła 29.04.1991 

r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

WOWRA MARTA,  
Więźniarka obozów dla wysiedlonych. 

Urodzona 6.08.1885 r. w Rowniu k.Rybnika, mieszkanka Rownia. Razem z 

mężem Janem oraz córkami Marią, zamężną Salomeą Sobik jej niespełna 

jedenastoletnim synem Jankiem w 1942 r. została wysiedlona ze swojego domu. 

Pozbawieni sklepu, aresztowani i przekazani do obozu dla wysiedlonych 

Polaków - Polenlager nr 128 w Zawiści. Dalsze przeżycia Marty jak w opisie u 

Wowra Marii – patrz wyżej. Marta zmarła w 1954 r. 

Postscriptum. Pozostałe, młodsze dzieci Jana i Marty Wowra – córka Anna 

oraz synowie Brunon i Roman zostali wywiezieni na roboty przymusowe do 

Niemiec. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

WOWRA PAWEŁ,  
Więzień KL Buchenwald, w KL Mauthausen. 

Urodzony 14.03.1894 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Z zawodu górnik, 

były powstaniec – uczestnik powstań śląskich, wybitny patriota. Aresztowany 

już w drugim dniu okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald, 

następnie do KL Mauthausen gdzie zginął w 1942 r. Brak jest innych informacji 

o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

WOŹNIAK IGNACY,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Berlinie, KL Gross-Rosen. 

Urodzony w 1905 r. w Głebowie pow. Żnin, w latach międzywojennych 

mieszkał w Rybniku i zajmował się handlem. W okresie okupacji hitlerowskiej 

aresztowany i więziony w Rybniku, następnie w Raciborzu, skąd po 

przetransportowaniu do Berlina, został osądzony i przekazany do KL Gross-

Rosen. Wyzwolony w kwietniu 1945 r., po powrocie do domu i krótkiej 

rekowalescencji, podjął pracę w kop. „Chwałowice” w Chwałowicach gdzie 

pracował do emerytury w 1972 r. Zmarł 3.06.1997 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 196. 

 

WOŹNICA EDMUND,  
Więzień KL Auschwitz nr 3430, KL Neuengamme. 
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Urodzony 12.11.1916 r. w Czerwionce pow. rybnicki, syn Szczepana. Po 

ukończeniu w 1935 r. trzeciej klasy Koedukacyjnej Szkoły Handlowej w 

Rybniku, był urzędnikiem w Urzędzie Gminy do 31.08.1939 r. Aktywny 

działacz ZHP i OMP w Czerwionce. Po wkroczeniu do Czerwionki wojsk 

hitlerowskich w 1939 r., został zwolniony z pracy w Urzędzie Gminy i 

9.11.1939 r. otrzymał nakaz pracy przymusowej w III Rzeszy – do Reichswerze 

AG für Erzbergbau „Hermann Göring” Reingelheim Am Harz, skąd uciekł w 

styczniu 1940 r. Po powrocie do rodzinnej Czerwionki i krótkim pobycie w 

domu, w obawie przed aresztowaniem, w lutym 1940 r. przedostał się przy 

pomocy podziemnej organizacji (prawdopodobnie AK) do Krakowa. Został 

aresztowany, osadzony 30.08.1940 r. w KL Auschwitz i tam zarejestrowany 

jako więzień nr 3430. Transportem zbiorowym w dniu 17.12.1940 r. przekazano 

go do KL Neuengamme, gdzie zginął 3.05.1941 r. o godz. 5:45, wystawiony akt 

zgonu nr 148/1941. 
Bibliografia: Dokumenty dostarczone przez Alojza Wożnicę – brata Edmunda. 

 

WOŹNICA PIOTR,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i osadzony w obozie koncentracyjnym. Niestety, nieznana jest 

nazwa obozu i brak dokładniejszych informacji o losach tego więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

WOŹNICA SZCZEPAN, 
Więzień obozu przejściowego w Nieborowicach, Rawiczu, KL Buchenwald. 

Urodzony 3.09.1879 r. w Siemianowicach Śl., syn Jana i 

Petroneli z d. Matula. W okresie międzywojennym pracował 

w kop. „Debieńsko”. Był uczestnikiem drugiego i trzeciego 

powstania śląskiego, działacz Związku Powstańców Śląskich. 

Kiedy w sierpniu 1929 r. hitlerowskie organizacje 

paramilitarne Freikorpus i Sturm Abteilung (S.A.) pod osłoną 

nocy nękały mieszkańców przygranicznych miejscowości, 

wówczas w szeregach Powstańczego Batalionu Obronnego, 

co wieczór wyjeżdżał z Czerwionki do zagrożonych 

przygranicznych miejscowości by wraz z innymi powstańcami 

uzbrojonymi w karabiny bronić miejscowej ludności.  

Już w kilka dni po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Czerwionki, większość 

członków Powstańczego Batalionu została aresztowana i przetransportowana do 

pierwszego obozu koncentracyjnego w pobliżu Rybnika, a usytuowanego w 

lesie między Krywałdem – Nieborowicami – Pilchowicami. W obozie tym byli 

przesłuchiwani i poddani torturom. Z Nieborowic, wraz z innymi więźniami 

został przewieziony do więzienia w Rawiczu, gdzie również był bity i 

maltretowany. Z Rawicza przekazano go do KL Buchenwald gdzie przebywał 

od 15.10.1939 do 9.02.1942 r. i odzyskał wolność. Po zakończeniu wojny, brał 

udział w organizowaniu Związku Powstańców Śląskich. Zmarł 28.02.1960 r. 
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Bibliografia: Dokumenty dostarczone przez Alojza Wożnicę – syna Szczepana Woźnicy. 
 

WÓJCIK ALFONS WŁADYSŁAW,  
Więzień w Pustkowie, KL Sachsenhausen nr 87638. 

Urodzony 6.09.1924 r., syn. Tomasza, zamieszkały w 

Jastrzębiu pow. rybnicki. Aresztowany 10.12.1943 r. i wpierw 

przewieziony do więzienia w Pustkowie, a stamtąd do KL 

Sachsenhausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 87638. Odzyskał wolność – wyzwolony 8.05.1945 

r. Zmarł 16.07.2001 r. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z 

SUPLEMENTU). 

 

WÓJTOWICZ KAZIMIERZ, 
Więzień Montelupich, KL Auschwitz nr 67173, KL Buchenwald nr 61794, KL 

Flossenbürg, KL Dachau. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Urodzony 6.04.1919 r. w Strumieniu, gimnazjalista z Żor – zdał maturę w 1939 

r. Uczestnik kampanii wrześniowej, z której dostał się do niemieckiej niewoli. 

Po powrocie z niewoli na Śląsk, obawiając się aresztowania, w kwietniu 1940 r. 

schronił się w Generalnej Guberni. Tam zaangażował się w działalność 

konspiracyjnego Stronnictwa Polskiej Demokracji, a także pracował dla redakcji 

„Dziennika Polskiego” – organu SPD. Został aresztowany 29.07.1942 r. w 

Krakowie i więziony na Montelupich, a po jakimś czasie przekazany do KL 

Auschwitz, gdzie 9.10.1942 r. zarejestrowany został jako więzień nr 67173. Z 

tego obozu w czerwcu 1944 r. został przekazany do KL Buchenwald i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 61794. Z Buchenwaldu w kwietniu 1945 r. 

przeniesiono go do KL Flossenbürg. Wyzwolenia doczekał się 23.04.1945 r. – 

przez wojska amerykańskie.  
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 85. 

 

WRANIK FRANCISZEK, 
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Rawiczu, KL Buchenwald nr 10046, KL 

Mauthausen nr 2657. 

Urodzony 19.08.1899 r. w Markowicach Raciborskich, mieszkaniec Biertułtów 

k/Radlina pow. rybnicki. Członek POW Górnego Śląska, brał udział w akcji 

plebiscytowej i w trzecim powstaniu śląskim w 4 pułku raciborskim. Był 

górnikiem – pracował w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. Należał do aktywistów 

Związku Powstańców Śląskich, uczestniczył we wszystkich działaniach tego 

związku. Był skarbnikiem Związku Powstańców-Uchodźców. Nosił sztandar 
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uchodźców podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Był między 

innymi odznaczony: Krzyżem Zasługi, Krzyżem Powstańców Śląskich, Gwiazdą 

Śląską. Przed wybuchem drugiej wojny światowej brał czynny udział w 

rozbijaniu zebrań niemieckich w tym zebrania w Rydułtowach. Niemcy nie 

zapomnieli o tym i już w drugim dniu okupacji hitlerowskiej został aresztowany. 

Czekał go los wcześniej aresztowanych z Radlina, a więc więzienie w Rybniku, 

Raciborzu, Rawiczu i następnie przekazany został do KL Buchenwald gdzie 

zarejestrowano go jako więźnia nr 10046. W marcu 1940 r. został przeniesiony 

do KL Mauthausen i tam był zarejestrowany jako więzień nr 2657. Zginął w 

tym ostatnim obozie 27.07.1941 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (relacja Leona Gieronia), skor. 2; Informacja Stanisława Sachsa z Radlina.  

 

WRANIK JÓZEF,  
Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Rybnika-Ligoty. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął (w wieku 47 lat). 

Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje..  

 

WRANIK WINCENTY,  
Więzień KL Buchenwald, KL Mauthausen. 

Urodzony 5.04.1896 r. w Raszczycach pow. rybnicki, mieszkaniec wioski 

Adamowice w pow. rybnickim. Aresztowany już w pierwszym dniu okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald, następnie do KL Mauthausen 

gdzie zginął 25.01.1945 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

WRANKA FAUSTYN,  
Więzień w Cieszynie, KL Auschwitz. 

Urodzony 9.02.1904 r. w Cieszynie, mieszkaniec Pszowa pow. rybnicki. Był 

nauczycielem w Cieszynie, a na kilka lat przed drugą wojną światową 

zamieszkał i pracował w Pszowie. Podczas okupacji hitlerowskiej przeniósł się 

do Cieszyna – utrzymując kontakt działając w organizacji konspiracyjnej 

ZWZ/AK w Pszowie. Aresztowany został 1.05.1942 r. i więziony wpierw w 

Cieszynie, a następnie przekazany do KL Auschwitz gdzie po osądzeniu 

25.07.1942 r. przez sąd doraźny na karę śmierci – tego samego dnia zginął. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 655; 516; Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Szymona Kedryna), skor. 10. 

 

WRÓBEL STEFANIA z d. POCHOPIEŃ,  
Więźniarka KL Auschwitz nr 29296. 
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Urodzona 16.09.1906 r. w miejscowości Ślemień, córka Józefa i Anny z d. 

Bonk. Mieszkanka miejscowości Pietrowice Wielkie pow. raciborski. Po 

aresztowaniu przekazana do KL Auschwitz i zarejestrowana 15.01.1943 r. jako 

więźniarka nr 29296. Zginęła 21.02.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu 

nr 9365/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 11:35, 

określenie przyczyny zgonu to „akuter Magendarmkatarrh” (ostry nieżyt/katar 

żołądkowo-jelitowy). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 516; APMA-B „Księga zgonów”, t. 7, s. 359, nr id. 46039. 

 

WRÓBLEWSKI JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz nr 7538. 

Urodzony 10.05.1890 r., mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Były powstaniec 

– uczestnik powstań śląskich. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz gdzie został zarejestrowany 

18.12.1940 r. jako więzień nr 7538. Zginął w obozie. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 63; Zbiory J. Delowicza.  

 

WRUSZKOWIAK JÓZEFAT,  
Więzień KL Sachsenhausen nr 20532, KL Neuengamme nr 723. 

Urodzony 23.05.1913 r., syn Ignacego, zamieszkały w 

Mikołowie. Aresztowany 30.09.1939 r. i w transporcie 

zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen, 

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20532. 

Następnie, przeniesiony do KL Neuengamme i tam 

zarejestrowany jako więzień nr 723.  

Odzyskał wolność 26.05.1941 r. – zwolniony z tego obozu. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 
Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

WUWER JAN,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków 

jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WYCISK ANTONI,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 2.06.1902 r. w Lubomi k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, syn Karola i 

Franciszki z d. Zdrzałek, mieszkaniec Pogrzebienia k/Rydułtów pow. rybnicki. 

Po aresztowaniu przekazany do KL Auschwitz gdzie zginął 10.06.1943 r. 

Według wystawionego aktu zgonu nr 22875/1943 – potwierdzonego przez 

lekarza obozowego, zmarł o godz. 10:30, określenie przyczyny zgonu to 

„Urämie” (mocznica). 
Bibliografia: APMA-B „Księga zgonów”, t. 16, s. 367, nr id. 56329. 
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WYCISK ANTONI,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony w 1902 r., mieszkaniec Pogrzebienia k/Rydułtów pow. rybnicki. Były 

komendant Związku Powstańców Śląskich, stale prześladowany przez gestapo – 

pracował na kolei. W 1943 r. został aresztowany za działalność konspiracyjną i 

przekazany do KL Auschwitz. Zginął po sześciu tygodniach pobytu w tym 

obozie. tj. 5.06.1943 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

WYDRA FRANCISZKA, MICHALINA, STEFANIA, 
Więźniarki KL Auschwitz. 

Mieszkanka Żor pow. rybnicki. Franciszka – wraz z córkami Stefanią i 

Michaliną niosła pomoc ludziom działającym w ruchu oporu. W jej domu był 

punkt kontaktowy organizacji konspiracyjnej, a córki pełniły funkcje łączniczek, 

przewoziły broń i amunicję dla oddziałów partyzanckich. Zostały za tę 

działalność aresztowane i przekazane do KL Auschwitz. Brak informacji o 

dalszym ich losie. 
Bibliografia: J. Delowicz „Żory - ludzie i wydarzenia”, rok 1999, s. 98; W zachowanych dokumentach 

APMA-B nie figurują. 

 

WYGLENDA ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 7510. 

 

 

 

 

 

 

 
Urodzony 1.09.1914 r. w Raciborzu. Aresztowany w Rybniku w nocy z 17 na 

18.12.1940 r. za zamiar wysadzenia w powietrze pociągu. Akcję tę 

przeprowadzała organizacja POW na linii kolejowej Gotartowice-Żory, a 

założycielem i komendantem tej organizacji był Wyglenda. Dnia 18.12.1940 r. 

całą grupę (63 zatrzymanych w związku z tą akcją) przewieziono do KL 

Auschwitz. Antoni został zarejestrowany jako więzień nr 7510. Zwolniony 

został z obozu 11.05.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 63; APMA-B Relacja z dn. 1.07.1962 r. (Zespół: Oświadczenia, to 30, s. 33-42, sygn. 
Ośw./Wyglenda/647, nr inw. 72721). 

 

WYPUTA WILHELM,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Buchenwald. Mimo ciężkich 

warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. Brak jest 

innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  
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WYROBEK BOGDAN, 
Więzień KL Mauthausen-Gusen.  

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki, notariusz. Próbował ze swoim 

kolegą Urbankiem i Parchańskim przedostać się za granicę. 

Przyłapany w Austrii na próbie przekroczenia granicy, 

aresztowany 6.11.1939 r. i przekazany do KL Mauthausen-

Gusen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 

przeżył i odzyskał wolność, wyzwolony 5.05.1945 r. przez 

wojskie amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL 

Mauthausen nie figuruje. 

 

WYSŁUCHA FRANCISZEK,  
Więzień KL Dachau. 

Urodzony 20.09.1893 r. w Skrzyszowie k/Wodzisławia Śl., mieszkaniec 

Rybnika. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik powstań 

śląskich. W jednym z powstań był dowódcą II kompanii ciężkich karabinów 

maszynowych XIV Wodzisławskiego Pułku Powstańczego, a w trzecim 

powstaniu walczył na linii Odry – od Olzy przez Rogów, Bluszczów i Buków. 

W okresie międzywojennym był komendantem posterunku Straży Granicznej w 

Zwonowicach. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, został 

przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 

przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu pracował w Urzędzie Celnym w 

Chałupkach. Zmarł 13.10.1964 r. Odznaczony miedzy innymi Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 199. 

 

WYSŁUCHA IGNACY, 
Więzień w Bytomiu, Mysłowicach, KL Auschwitz, KL Buchenwald, KL Dachau. 

Urodzony 21.03.1907 r. w Skrzyszowie k/Wodzisławia Śl. Z zawodu ślusarz – 

prowadził przed drugą wojną światową własny warsztat. W okresie okupacji, 

pracował jako ślusarz w kopalni w Karwinie. Nie podpisał grupy 

narodowościowej Volkslisty, więc zaliczany był do tzw. „bezgrupowców”. 

Został aresztowany 17.03.1941 r. i Sąd Specjalny w Bytomiu, skazał go na „ ... 

izolowanie od społeczeństwa”, gdyż podczas przeprowadzanej u niego w domu 

rewizji, znaleziono druk deklaracji przynależności do PTON. Z więzienia w 

Bytomiu przekazany został do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd 

do KL Auschwitz. Podczas ewakuacji obozu 1.01.1945 r. brał udział w „marszu 

śmierci”, a następnie został przetranspoortowany do KL Buchenwald, potem KL 

Dachau. Został wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Franciszka Wala i nauczycielki Wandy Sitek), skor. 4; 

W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

 

ZACZYK ALOJZY,  
Więzień KL Auschwitz nr 124612. 
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Urodzony 17.07.1908 r. w Rydułtowach pow. rybnicki. Po aresztowaniu 

przetransportowany do KL Auschwitz i zarejestrowany w obozowej ewidencji 

11.06.1943 r. jako więzień nr obozowy 124612. Zwolniony z obozu 6.01.1944 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 350; APMA-B Karta personalna wieźnia (zespół Häftlings-Personal-Karte, tom 8, s. 408-409, sygn. D-
AuI-3a/1685-1950, nr inw. 174147). 

 

ZAGRODZKI JAN,  
Więzień obozu – brak informacji dot. miejsca. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do obozu koncentracyjnego. Brak informacji o 

nazwie obozu w którym przebywał, oraz brak dalszych informacji o losie 

więźnia. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B oraz w kartotece więźniów 

byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

ZAHARSKA ŁUCJA, 
Spalona żywcem we własnym domu 

Urodzona 4.06.1903 r. w Marklowicach k/Radlina pow. rybnicki, mieszkanka 

Marklowic. W czasie okupacji hitlerowskiej działaczka ruchu oporu. W wyniku 

donosu że ukrywa u siebie partyzantów, w akcji gestapo i policji, tak ona jak i 

jej dwudziestoletni syn Arkadiusz, zostali spaleni żywcem we własnym domu 

3.03.1945 r., zaś ujętych w czasie rewizji dwóch partyzantów zastrzelono na 

miejscu.  
Bibliografia: Inf. ZBoWiD w Wodzisławiu. 
 

ZAICZEK ANTONI,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony w 1877 r. w Rybniku. W 1892 r. wyjechał w poszukiwaniu pracy do 

Bottrop w Westfalii. Wśród mieszkających tam Polaków organizował i rozwijał 

działalność narodową jako prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, jako 

działacz Związku Zawodowego Polaków i sekretarz Polskiego Towarzystwa 

Wyborczego. W 1919 r. powrócił do Rybnika. Wstąpił do POW Górnego 

Śląska. Był powstańcem – uczestnikiem powstań śląskich. W trzecim powstaniu 

walczył pod Bierwą, Starym Koźlem i Dziergowicami. Po opanowaniu miasta 

został komendantem Kędzierzyna. W latach 1922-1939 pracował jako sztygar. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej, przekazany został do 

KL Buchenwald i przymusowo zatrudniony w kop. wegla brunatnego w 

Altenburgu w Turyngi. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, 
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przeżył i odzyskał wolność. Po wyzwoleniu powrócił na Śląsk i do 1962 r. 

pracował w Zarządzie Miejskim w Katowicach. Odznaczony miedzy innymi 

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1974 r. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 200. 
 

ZAJĄC ALOJZY,  
Więzień więzienia lokalnego. 

Mieszkaniec Kleszczowa - obecnie dzielnicy Żor. Aresztowany i 21.09.1944 r. 

rozstrzelany przez gestapo w Kleszczowie, jako podejrzany o zaangażowanie w 

ruchu oporu. 
Bibliografia: Archiwum K. Wójtowicza; (Z SUPLEMENTU). 
 

ZAJĄC PAWEŁ,  
Więziony w Warszawie (Szucha, Pawiak), KL Buchenwald. 

Urodzony 3.01.1907 r. w Kostkowicach gmina Ogrodzona pow. cieszyński, 

mieszkaniec Pszowa pow. rybnicki. Po ukończeniu polskiej szkoły powszechnej 

i polskiej szkoły wydziałowej (zabór austriacki) uczył się zawodu ślusarza i 

tokarza w Fabryce Zegarów Ściennych w Cieszynie. W 1926 r. ukończył 

Państwową Szkołę Przemysłową w Bielsku uzyskując tytuł technika mechanika. 

Potem pracował w Fabryce Silników Elektrycznych w Cieszynie. W latach 

1928-1930 r. odbywał czynną służbę wojskową w batalionie saperów łączności 

w Nowym Dworze k.Modlina. W 1930 r. ożenił się z Serafiną z d. Borysow. Od 

1930 r. do wybuchu drugiej wojny światowej pracował w dowództwie obrony 

przeciwlotniczej w Zakładach Ścisłego Przemysłu Zbrojeniowego w Warszawie. 

Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. na terenie Warszawy. Po 

kapitulacji Warszawy, został przez administracje okupacyjną zatrudniony przy 

sprzątaniu ulic, a potem do demontażu maszyn i urządzeń z Fabryki Amunicji. 

Maszyny te Niemcy wywozili przez kilka miesięcy do III Rzeszy. W listopadzie 

1939 r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej pod nazwą KOP – Komenda 

Obrońców Polskich w Warszawie. Otrzymał zadanie kolportowania podziemnej 

prasy pt. „Polska Żyje”, a podejrzewany przez Niemców o kolportowanie ulotek 

i prasy konspiracyjnej, 10.08.1940 r. został aresztowany. Był przetrzymywany 

na gestapo w alei Szucha, ale mimo tortur nie przyznał się do niczego. 10.04. 

1941 r. po rocznym pobycie w więzieniu na Pawiaku, został przekazany do KL 

Buchenwald. W obozie zachorował na krwawą biegunkę. Doczekał się jednak 

wyzwolenia, wyleczony w obozie repatriacyjnym we Freimen k.Monachium i w 

sierpniu 1945 r. przybył przez Pragę do kraju. Z przebywającą w Warszawie 

rodziną przeniósł się na Górny Śląsk i osiedlił się na stałe w Pszowie. Rozpoczął 

pracę jako elektryk w kop. „Anna” w Pszowie, awansując po latach na 

stanowisko z-cy głównego mechanika. Na emeryturę przeszedł w 1970 r. Poza 

pracą zawodową, brał aktywny udział w życiu społecznym miasta.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia ze wspomnieniami Pawła Zająca), skor. 10. 

 

ZAJĄC ZOFIA,  
Więźniarka Montelupich w Krakowie. 
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Mieszkanka Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowana w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i więziona w Krakowie w więzieniu Montelupich. 

Przeżyła i uzyskała wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

ZAREMBA JADWIGA,  
Więźniarka KL Ravensbrück nr 60519. 

Urodzona 9.10.21 r., córka Pawła, zamieszkała w Żorach pow. Rybnicki. 

Aresztowana 22.01.1944 r. i przetransportowana do KL Ravensbrück, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 60519. Odzyskała 

wolność – wyzwolona 5.05.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

ZBIESZCZYK KAROL, 
Więzień w Katowicach. 

Mieszkaniec Kokoszyc k/Wodzisławia pow. rybnicki. Aresztowany i 

przetransportowany do więzienia w Katowicach, gdzie został zgilotynowany.  
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

ZDEBEL AUGUSTYN, 
Więzień gestapo w Rybniku, KL Auschwitz. 

Urodzony 14.02.1891 r., mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Były powstaniec – 

uczestnik trzeciego powstania śląskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej 

członek w organizacji ruchu oporu „Ku Wolności”. Aresztowany 15.10.1940 r. i 

więziony wpierw w więzieniu w Rybniku, a 4.12.1940 r. przekazany do KL 

Auschwitz gdzie zginął 2.01.1941 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

ZDRZAŁEK LUDWIK, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 26.03.1886 r. w Zebrzydowicach pow. rybnicki. Pracownik Kopalni 

„Rymer” w Niedobczycach. Członek POW Górnego Śląska, powstaniec – 

uczestnik trzech powstań śląskich, aktywny działacz plebiscytowy. Od 1925 aż 

do 1939 r. pełnił funkcję naczelnika Urzędu Gminy w Zebrzydowicach i prezesa 

koła Związku Powstańców Śląskich w Zebrzydowicach. Na początku okupacji 

hitlerowskiej, zwolniony z pracy, zaangażował się w działalność ruchu oporu. 

Aresztowany 2.04.1940 r. przekazany został do KL Dachau, a następnie do KL 

Mauthausen-Gusen gdzie zginął 30.09.1941 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 37; L. 
Musiolik, Śląscy patroni rybnickich ulic, 1994 r. s. 52; L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 

2000, s. 201; Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

ZDRZAŁEK WOJCIECH WILHELM,  
Więzień KL Auschwitz nr 1273. 

Urodzony 9.01.1882 r. w Zebrzydowicach pow. rybnicki. Członek POW 

Górnego Śląska, uczestnik trzech powstań śląskich. W pierwszym powstaniu 

śląskim był dowódcą oddziału powstańczego w Zebrzydowicach. Oddział ten 
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stoczył zaciętą walkę z oddziałami „Grenzschutzu” z Rybnika – w rejonie mostu 

kolejowego w Zebrzydowicach. W drugim powstaniu śląskim współzałożyciel i 

dowódca Straży Obywatelskiej w rodzinnej miejscowości. Uczestnik kampanii 

wrześniowej 1939 r. w Ochotniczym Oddziale Powstańczym. Po powrocie z 

tułaczki wojennej aresztowany i przekazany 27.06.1940 r przez gestapo do KL 

Auschwitz gdzie zarejestrowany został jako więzień nr 1273. Zwolniony z 

obozu 23.06.1942 r. Zmarł w 1960 r.  
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 201; Ziemia rybnicko-
wodzisławska, red. J. Ligenzy, Katowice 1970, s. 168, 203, 266, 295; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, 

Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 36; L. Musiolik, Od Związku 

Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 38. 

 

ZDZIEBLOK JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Urodzony 5.04.1899 r. w Starej Kuźni pow. Gliwicki, syn Franciszka i 

Franciszki z d. Czombera, mieszkaniec Rybnika. Po aresztowaniu przekazany do 

KL Auschwitz gdzie zginął 9.11.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 

31822/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 9:00, 

określenie przyczyny zgonu to „Darmkatarrh bei Wassersucht” (nieżyt/katar jelit 

przy puchlinie wodnej serca). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz,  Katowice 
1998, s. 1154; APMA-B „Księga zgonów”, t. 22, s. 278, nr id. 62153. 

 

ZDZIEBŁO ALOJZY,  
Więzień KL Buchenwald. 

Mieszkaniec wioski Adamowice w pow. rybnickim. Aresztowany w pierwszych 

dniach okupacji hitlerowskiej tj. 18.09.1939 r. i przekazany do KL Buchenwald. 

Został zwolniony z obozu 22.02.1940 r. 
 

ZDZIABŁO ANNA pseud. „Hela”, 
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Urodzona 16.08.1916 r. w Jastrzębiu pow. rybnicki, 

mieszkanka tej miejscowości. Była wychowawczynią dzieci 

sanatorium kolejarzy w Jastrzębiu. Podczas aresztowania 

siostry Katarzyny (po zamążpójściu Grzesiczek) w sierpniu 

1944 r. kiedy to gestapo zatrzymało w ich domu członka AK o 

pseudonimie Lupa – została aresztowana 13.08.1944 r. jako 

łączniczka AK. Przetransportowana była do KL Ravensbrück.  

Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżyła i odzyskała 

wolność wyzwolona przez wojska rosyjskie w kwietniu 1945 r.  

Wróciła do domu wraz z siostrą Katarzyną w maju 1945 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Katarzyny Grzesiczek i Anny Zdziebło), skor. 5. 

 

ZDZIEBŁO FLORENTYNA,  
Więźniarka gestapo w Rybniku, Katowicach. 

Mieszkanka Jastrzębia pow. rybnicki. Aresztowana 13.08.1944 r. razem z 

córkami Anną i Katarzyną. Wpierw była więziona w więzieniu w Rybniku, a 
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następnie przekazana do więzienia w Katowicach – skąd została zwolniona w 

październiku 1944 r. Zmarła w 1962 r. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza(kserokopia z relacją Katarzyny Grzesiczek i Anny Zdziebło), skor. 5. 

 
ZEMAN PAWEŁ,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Mieszkaniec Niewiadomia pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau, a następnie do KL 

Mauthausen-Gusen gdzie zginął 1.09.1942 r. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje. 

 

ZEMAN RUDOLF,  
Zginął w Katyniu. 

Urodzony 1.10.1898 r., zamieszkały w Wodzisławiu Śl. pow. rybnicki. Zmobilizowany 

(stop. wojsk. podporucznik) uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się 

do sowieckiej niewoli i zginął 04/05.1940 r. - zamordowany przez 

funkcjonariuszy NKWD w Katyniu. 

Postscriptum: W Katyniu zidentyfikowany pod numerem AM 3362. Podczas 

ekshumacji znaleziono przy nim książeczkę oszczędnościową PKO, trzy listy, dwie 

odznaki pułkowe i różaniec. 
Bibliografia: Meclslav Borak, „Symbol Katynia” Zaolziańskie Ofiary Obozów i Więzień w ZSRR, Czeski 
Cieszyn 1999, s. 65; (Z SUPLEMENTU). 
 

ZGRYŹNIAK FRANCISZEK,  
Więzień KL Auschwitz nr 92408, KL Flossenbürg, KL Dachau nr 49291. 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony 30.08.1925 r., w Kromołowie, syn Antoniego, zamieszkały w 

Dębieńsku pow. rybnicki. Aresztowany i uwięziony w KL Auschwitz, 

22.01.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 92408. 

Następnie, przesłany KL Flossenbürg, i dalej do KL Dachau - tam 

zarejestrowany jako więzień nr 49291. Mimo ciężkich warunków panujących w 

obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 9.04.1945 r. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998 r., s. 262; Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; APMA-B Ankieta z dn. 14.02.1977 r. wypełniona osobiście przez 

Franciszka Zgryźniaka (sygn. Mat./12020, nr inw. 164083); (Z SUPLEMENTU). 

 

ZIEDEK RYSZARD,  
Więzień – brak informacji dot. nazwy więzienia. 

Urodzony w 1913 r. w Pszowie pow. rybnicki, mieszkaniec Pogrzebienia 

k/Rydułtów pow. rybnicki, nauczyciel. W pierwszych dniach okupacji 
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hitlerowskiej aresztowany i katowany w czasie przesłuchań – zmarł w 

więziennym szpitalu w wyniku doznanych obrażeń. Brak bliższych informacji o 

tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ZIEJEWSKA KRYSTYNA,  
Więźniarka KL Majdanek nr 5005, KL Ravensbrück nr 36473, KL Buchenwald nr 

2823. 

Urodzona 18.02.1924 r., córka Aleksandra, zamieszkała w Jastrzębiu pow. 

rybnicki. Aresztowana 6.02.1943 r. i przetransportowana do KL Majdanek, 

zarejestrowana w obozowej ewidencji jako więźniarka nr 5005. Następnie, 

przeniesiona do KL Ravensbrück i tam zarejestrowana jako więźniarka nr 

36473. Dalej, przeniesiona do KL Buchenwald, zarejestrowana jako nr 2823. 

Odzyskała wolność – wyzwolona 30.04.1945 r.  
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 
 

ZIELEŹNIK JÓZEF,  
Więzień KL Mauthausen. 

Urodzony 2.03.1909 r., mieszkaniec Knurowa-Krywałdu pow. rybnicki, 

nauczyciel. Był jednym z czołowych organizatorów ruchu harcerskiego w 

Knurowie. Aresztowany w pierwszym dniu okupacji hitlerowskiej 

przetransportowany został do KL Mauthausen, gdzie zginął 8.09.1941 r. Brak 

jest innych informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 117; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie 
figuruje. 

 

ZIELEŹNY EMIL, 
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 18.11.1912 r. w Radostowach k/Pszczyny, mieszkaniec Niedobczyc 

k/Rybnika. Uczeń rybnickiego gimnazjum, w którym zdał maturę w 1931 r. Nie 

ukończył studiów gdyż przerwała je wojna. Aresztowany 13.04.1940 r. 

przesłany został do KL Dachau, a stamtąd po jakimś czasie do KL Mauthausen-

Gusen. Mimo ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał 

wolność. Po wyzwoleniu pracował jako kierownik działu w Dyrekcji 

Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, następnie jako pracownik 

umysłowy kop. „Rymer” w Niedobczycach. 
Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 202; Zbiory J. Delowicza. 

 

ZIELEŹNY JÓZEF, 
Więzień KL Gross-Rosen. 

Urodzony 3.10.1899 r., mieszkaniec Wielopola k/Rybnika. Członek POW 

Górnego Śląska, powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich, działacz 

społeczny i robotniczy. Pracował w kop. „Chwałowice” w Chwałowicach, 

następnie w Hucie „Silesia” w Paruszowcu k/Rybnika. W latach okupacji 

hitlerowskiej członek komunistycznego ruchu oporu PPR. Aresztowany 

22.08.1944 r. i przekazany do KL Gross-Rosen gdzie zginął. 
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Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 
Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 203. 

 

ZIELIŃSKI ks.,  
Więzień KL Mauthausen. 

Mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej i przekazany do KL Mauthausen gdzie zginął. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza. 

 

ZIELIŃSKI FELIKS ks.,  
Więzień KL Dachau, KL Gusen, i ponownie KL Dachau, 

Urodzony w 1905 r. Po studiach teologicznych, święcenia kapłańskie otrzymał 

26.06.1932 r. Po święceniach był tymczasowym kapelanem w szpitalu 

prowadzonym przez Ojców Bonifratrów w Cieszynie. Jego pierwszą stałą 

placówką wikariuszowską na której pracował przez pięć lat była parafia św. 

Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Obok zwykłych obowiązków 

duszpasterskich, pełnił również funkcję kapelana męskiego i żeńskiego hufca 

harcerskiego oraz pomagał przy budowie Domu Związkowego. Od 1937 roku w 

charakterze wikariusza pracował w parafii św. Jana Nepomucena w 

Łagiewnikach Śl. – gdzie zastał go wybuch drugiej wojny światowej. Oskarżony 

przez władze okupacyjne (gestapo) o przynależność do polskiej grupy 

narodowościowej, spowodowało jego aresztowanie 2.04.1940 r. Przewieziony 

9.04.1940 r. do KL Dachau, stamtąd 25 maja wywieziony do KL Gusen, gdzie 

pracował w kamieniołomach. Ponownie przeniesiony 8 grudnia do KL Dachau i 

tam zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 22090. Zginął 

16.12.1940 r. 
Bibliografia: ks. J. Woś ks. W. Jacewicz, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod 

okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. III, Warszawa 1978, s. 214; Archiwum K. Wójtowicza; (Z 
SUPLEMENTU). 

 

ZIELONKA JADWIGA po zamążpójsciu ZAREMBA, 
Więźniarka KL Auschwitz, KL Ravensbrück. 

Urodzona 9.10.1921 r. w Baranowicach pow. rybnicki, córka Pawła i Marty, 

mieszkanka Baranowic. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1936 r., 

pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców. W okresie okupacji hitlerowskiej, 

zaangażowała się w działalność organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. 

Utrzymywała łączność z partyzantami, organizowała dla nich kryjówki w 

zabudowaniach gospodarczych jej rodziców. W specjalnie wykonanym bunkrze 

ukrywali się partyzanci (Świerkot Albin i inni) ukrywała także broń, materiały 

wybuchowe i kartki żywnościowe, maszyny do pisania. W dniu 22.01.1944 r. 

miała miejsce obława wokół budynku rodziców przez zdradę byłego partyzanta 

(Jana Figołuszkę z Kobióra – co zeznał w oświadczeniu Albin Świerkot). 

Mieszkańcy musieli wyjść z domu, a sam budynek został podpalony. Cała 

rodzina została aresztowana i wywieziona do KL Auschwitz, a następnie do KL 

Ravensbrück, gdzie przebywali do zakończenia wojny. Do domu powróciła w 

maju 1945 r. – została żoną Józefa Zaremby z Boryni. 
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Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

ZIELONKA ŁUCJA, 
Więźniarka KL Auschwitz, KL Ravensbrück. 

Urodzona 1.10.1922 r. w Baranowicach pow. rybnicki, córka Pawła i Marty z d. 

Kempy, mieszkanka Baranowic. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1936 r., 

pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców. W okresie okupacji hitlerowskiej, 

wraz z siostrą Jadwigą zaangażowała się w działalność organizacji 

konspiracyjnej ZWZ/AK. Cała rodzina została aresztowana i wywieziona do KL 

Auschwitz a następnie do KL Ravensbrück Mimo ciężkich warunków jakie 

panowały w obozie, przeżyła i odzyskała wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, segr. II; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

ZIELONKA MARTA, 
Więźniarka KL Ravensbrück. 

Mieszkanka Baranowic pow. rybnicki. Po aresztowaniu wraz z mężem Pawłem 

oraz córkami Jadwigą i Łucją przekazana do KL Ravensbrück. Zginęła w tym 

obozie.  
Bibliografia: J. Delowicz, Żory – ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 97. 

 

ZIELONKA PAWEŁ, 
Więzień KL Ravensbrück.  

Mieszkaniec Baranowic pow. rybnicki. Członek ZWZ/AK, pomagał w 

ukrywaniu i niesieniu pomocy partyzantom z plutonu dywersyjno-

sabotożowego. Przechowywał u siebie w wykonanym bunkrze broń, amunicję i 

materiały wybuchowe. Przez zdradę wraz z małżonką Wiktorią został 

aresztowany i przekazany do KL Ravensbrück. Nieznane są jego dalsze losy. 
Bibliografia: J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 97. 

 

ZIENTEK EDMUND, 
Więzień KL Auschwitz nr 108660, KL Mauthausen nr 117491. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Urodzony 20.07.1915 r. w Studzionce k/Jastrzębia pow. rybnicki. Po 

aresztowaniu 12.02.1943 r., w transporcie zbiorowym z Rybnika został 

przekazany do KL Auschwitz i przetrzymywany na okres śledztwa w bloku 2a. 

Po śledztwie przekazany 16.03.1943 r. na pobyt w obozie i zarejestrowany jako 

więzień 108660. W styczniu 1945 r. uczestnik „marszu śmierci” z Oświęcimia 

do Wodzisławia, a stamtąd w transporcie zbiorowym wagonami towarowymi 

wywieziony do KL Mauthausen gdzie otrzymał nr obozowy 117491. Mimo 

ciężkich warunków jakie panowały w obozach, przeżył i doczekał się 

wyzwolenia obozu przez wojska amerykańskie w dniu 5.05.1945 r.  
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 299. 

 

ZIMNY JÓZEF, 
Więzień w Katowicach, KL Buchenwald. 

Urodzony 15.08.1903 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika. Harcerz IX 

Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Chwałowicach. Górnik, członek 

POW Górnego Ślaska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W latach 

przedwojennych ochotnik wojska polskiego – plutonowy. Po powrocie do domu 

z kampanii wrześniowej 1939 r. został aresztowany 26.09.1939 r. i przebywał 

dziewięć miesięcy w więzieniu w Katowicach. Następnie, przekazany został do 

KL Buchenwald gdzie zginął 18.06.1940 r. Brak jest innych informacji o tym 

więźniu. 
Bibliografia: L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP, s. 36; L. 

Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 204; Materiały archiwalne J. Delowicza.  

 

ZIMOŃCZYK JÓZEF,  
Więzień obozu jenieckiego Ostaszkowie. 

Urodzony 13.05.1896 r. w Niedobczycach pow. rybnicki i tam 

zamieszkały. Zmobilizowany 27.10.1915 r. do wojska 

niemieckiego, był na froncie do 5.01.1917 r. Po powrocie do 

kraju podjął pracę na kop. Rymer w Niedobczycach. Należał 

do POW Górnego Śląska, w sierpniu 1920 r. został 

odkomenderowany do służby w mieszanej Policji 

Plebiscytowej (APO) w miejscu zamieszkania. Z chwilą 

wybuchu III powstania śląskiego, zgłosił się wraz z 

uzbrojeniem i wyekwipowaniem do rybnickiego pułku.  

Od 2.05. do 30.06.1921 r. walczył w szeregach 3 kompanii tego pułku. Po 

zakończonym powstaniu i podziale Górnego Śląska, podjął pracę w policji 

Województwa Śląskiego. Pełnił służbę w nadgranicznej Suminie, a od 1933 r. 

był posterunkowym w Żorach. Tuż przed przewidywanym wybuchem drugiej 

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

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

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

większość policjantów ze Śląska – mających stanowić zaporę przed niemieckim 

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

a następnie internowani byli w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Tam zginął – 

nieznana data śmierci - figuruje na liście więźniów tego obozu poz. 20. 
Bibliografia: J. Delowicz, Zginęli na wschodzie Katyń Charków Kalinin. 1995 r., s. 41; (Z SUPLEMENTU). 
 

ZIORA STANISŁAW,  
Więzień gestapo w Rubniku, Brzegu, Rawiczu, Sosnowcu. 

Urodzony 30.04.1891 r., mieszkaniec Niedobczyc k/Rybnika. Członek POW 

Górnego Ślaska, były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. W latach 

międzywojennych członek Związku Powstańców Śląskich. Aresztowany w 

początkowym okresie okupacji hitlerowskiej i więziony w Rybniku, Brzegu, 

Rawiczu, i Sosnowcu gdzie zginął 4.06.1942 r. 
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Bibliografia: L. Musiolik, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 205; Zbiory J. Delowicza.  
 

ZOTYKA ANDRZEJ,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rybnika. Były powstaniec – uczestnik powstań śląskich. 

Aresztowany w pierwszych dniach okupacji i przekazany do KL Dachau. Mimo 

ciężkich warunków jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność.  
Bibliografia: L. Musiolik „Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP”, s. 38. 
 

ZOTYKA ANDRZEJ,  
Więzień KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen, po wyzwoleniu we Wronkach. 

Urodzony 16.10.1902 r. w Nieborach k/Końska – Zaolzie, syn 

Andrzeja i Marii. Edukację stopnia podstawowego rozpoczął 

w austriackiej szkole w Końskiej, a później w Dolnej Lesznej 

- Zaolzie. Następnie, uczęszczał do przyzakładowej szkoły 

zawodowej Huty „Trzyniec” – gdzie uczył się zawodu 

ogrodnika. Po ukończeniu szkoły, zaciągnięty do odbycia 

służby wojskowej w armii czeskiej – Gwardii Masaryka. Po 

roku służby zdezerterował z wojska i zagrożony 

aresztowaniem przedostał się do Polski.  

Brał udział w plebiscycie i trzecim powstaniu śląskim. Po powstaniu wstąpił do 

Państwowej Policji – służył w miejscowościach Chorzów oraz Ruda Śląska. 

Następnie, przeniesiony do Rybnika, gdzie po ożenieniu się w 1928 r. 

zrezygnował z pracy w policji i pracował w wyuczonym zawodzie – 

ogrodnictwie. Wielki społecznik, miłośnik sportu. 1.09.1939 r. uchodził przed 

Niemcami i dotarł pod Kraków do Alwerni, skąd po dziesięciu dniach powrócił 

do Rybnika. Aresztowany 2.05.1940 r. razem z innymi osobami z Rybnika – m. 

in. Adolfem Kubeczką (lekarzem), Feliksem Popielem. Przetransportowani 

zostali do KL Dachau, a stamtąd Andrzeja przeniesiono do KL Mauthausen-

Gusen. Dzięki staraniom rodziny i zaprzyjaźnionej z rodziną Niemki, zwolniony 

został z obozu, z warunkiem nakazu pracy w ogrodnictwie w Bełku k/Rybnika i 

bardzo częstego meldowania się na gestapo. Odzyskawszy wolność, niezależnie 

od postawionych przez gestapo warunków, zaangażował się w działalność ruchu 

oporu – w organizacji ZWZ/AK. Po wyzwoleniu, w 1947 r. aresztowany przez 

UB i po rocznym okresie śledztwa skazany na 8 lat więzienia – odsiadywał 

wyrok w więzieniu we Wronkach. Zwolniony po 6 latach w 1956 r. – po 

ogłoszeniu amnestii dla więźniów politycznych. 
Bibliografia: A. i J. Mura, Walka Ślązaków-Zaolzian i Górnoślązaków o Polskę Niepodległą od 1918 r. do 
upadku komunizmu, Rybnik 2007 r.; (Z SUPLEMENTU). 
 

ZOTYKA JÓZEF,  
Więzień KL Sachsenhausen. 

Urodzony 17.01.1896 r. w Nieborach k/Końska – Zaolzie, syn Andrzeja i Marii. 

Przed wybuchem drugiej wojny światowej funkcjonariusz Państwowej Policji. 

Aresztowany przez gestapo i przetransportowany do KL Sachsenhausen. Przeżył 

pobyt w obozie, zamieszkał z rodziną w Cieszynie. Zmarł 28.07.1958 r. 
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Bibliografia: A. i J. Mura, Walka Ślązaków-Zaolzian i Górnoślązaków o Polskę Niepodległą od 1918 r. do 
upadku komunizmu, Rybnik 2007 r.; (Z SUPLEMENTU). 
 

ZUGLER EDWARD, 
Więzień KL Auschwitz nr 7514. 

Mieszkaniec Rybnika. Po aresztowaniu w początkowym okresie okupacji 

hitlerowskiej, przetransportowany do KL Auschwitz, zarejestrowany w 

obozowej ewidencji dnia 18.12.1940 r. jako więzień nr 7514. Zwolniony z 

obozu 19.09.1941 r.  
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 63; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

ZYZAK ADAM,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Zgorzelcu, Rawiczu, KL Buchenwald, KL 

Mauthausen-Gusen. 

Urodzony 14.05.1898 r. w Żywcu, mieszkaniec Radlina pow. rybnicki. 

Wykonywał zawód górnika. Do wybuchu drugiej wojny światowej był 

inżynierem w kopalni „Emma” w Radlinie. Aresztowany został w trzecim dniu 

okupacji hitlerowskiej i więziony wpierw w więzieniu w Rybniku, a następnie 

przenoszony do Raciborza, Zgorzelca i po krótkim pobycie w Zgorzelcu do 

Rawicza. Z Rawicza przekazany został do KL Buchenwald, w marcu 1940 r. 

przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Został zwolniony z obozu 1.08.1940 r. 

Powodem aresztowania była przynależność do polskiej inteligencji. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza, skor. 3; W ocalałej kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie 

figuruje. 

 

ŻAGAN FRANCISZEK,  
Więzień KL Buchenwald. 

Urodzony 27.09.1908 r., mieszkaniec Chwałowic k/Rybnika, naczelnik poczty, 

przed wojną – opiekun młodzieży powstańczej. Aresztowany w pierwszym 

miesiącu okupacji hitlerowskiej (29.09.1939 r.) za postawę antyhitlerowską i 

przekazany do KL Buchenwald gdzie zginął w 1941 r. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza.  

 

ŻAK JULIAN,  
Więzień KL Auschwitz, KL Mauthausen nr 26124. 

Urodzony 7.05.1920 r., syn Franciszka, zamieszkały w Żorach pow. rybnicki. 

Aresztowany w grudniu 1942 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, a 

następnie do KL Mauthausen i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako 

więzień nr 26124. Nieznany jest jego dalszy los. 
Bibliografia: Archiwum J. Michnol – Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i 

Obozów Koncentracyjnych w Katowicach; (Z SUPLEMENTU). 

 

ŻERTKA ELŻBIETA pseud. „Irenka”, 
Więźniarka w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzona 11.09.1921 r. w Czarnej Wodzie w pow. bielskim, córka Karola i 

Matyldy z d. Mizera. Przedwojenna harcerka Chorągwi Śląskiej ZHP. 

Mieszkanka Żor pow. rybnicki, urzędniczka. Od 1939 r. zaangażowana w 
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działalność konspiracyjną. Wpierw wykonywała funkcję kuriera w Rybnickim 

Inspektoracie Służby Zwycięstwu Polski (SZP), a następnie była członkiem 

wywiadu w grupie Jana Margicioka – szefa wywiadu podinspektoratu 

cieszyńsko-zaolziańskiego. Zbierała miedzy innymi informacje o NSDAP, 

policji wojskowej, wojsku niemieckim, zdobywała blankiety do wyrabiania 

fałszywych dokumentów dla ukrywających się działaczy AK. Aresztowana 

razem z bratem Karolem 17.03.1943 r. w Strumieniu i osadzona wpierw w 

więzieniu śledczym w Mysłowicach, a po sadystycznym śledztwie przewieziona 

do KL Auschwitz. Po wyroku sądu doraźnego (Standgericht) w dniu 29.02.1944 

r. została skazana na śmierć. Wyrok wykonano tego samego dnia. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 707. 

 

ŻERTKA KAROL, 
Więzień w Mysłowicach, KL Auschwitz. 

Urodzony 2.12.1919 r., mieszkaniec Żor pow. rybnicki, 

gimnazjalista, od pierwszych dni okupacji zaangażował się w 

działalność konspiracyjną – zwalczając okupanta. Od 1942 r. 

kierował wywiadem AK w Strumieniu, zbierał tam dane 

dotyczące liczebności policji, SS, SA, miejsc zakwaterowania 

Wehrmachtu, transportów wojskowych. 17.03.1943 r został 

aresztowany i do grudnia tego roku przebywał w więzieniu 

śledczym w Mysłowicach, a po śledztwie przekazany do KL 

Auschwitz.  

Po wyroku Sądu doraźnego (Standgericht) 29.02.1944 r. został skazany na 

śmierć. Wyrok wykonano w tym samym dniu. 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 707; J. Delowicz, Żory - ludzie i wydarzenia, rok 1999, s. 101. 

 

ŻUREK WIKTOR,  
Więzień KL Auschwitz nr 112054. 

Urodzony 14.09.1885 r. w miejscowości Ciechowice k/Raciborza, syn Józefa i 

Marianny z d. Drschka, mieszkaniec Raciborza. Aresztowany 12.02.1943 r. i 

przewieziony transportem zbiorowym do KL Auschwitz. Osadzony na okres 

śledztwa w bloku 2a. Po śledztwie przekazany 31.03.1943 r. na pobyt w obozie i 

zarejestrowany jako więzień nr 112054. Zginął 26.06.1943 r. Według 

wystawionego aktu zgonu nr 24205/1943 – potwierdzonego przez lekarza 

obozowego, zmarł o godz. 19:10, określenie przyczyny zgonu to „Herzschwäche 

bei Darmkatarrh” niewydolność serca przy katarze/nieżycie jelit). 
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, s. 689; APMA-B „Księga zgonów”, t. 17, s. 203, nr id. 57647. 

 

ŻYCHACZEK BENEDYKT,  
Więzień KL Auschwitz nr 26825. 

Urodzony 29.10.1902 r w Raciborzu. Po aresztowaniu przetransportowany do 

KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji 13.03.1942 r. jako 

więzień nr 26825. Brak informacji o dalszym losie tego więźnia. 
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Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 
1998, s. 159. 

 

ŻYDEK ALFONS,  
Więzień KL Dachau. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w początkowym okresie 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Dachau. Mimo ciężkich warunków 

jakie panowały w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Materiały archiwalne J. Delowicza.  

 

ŻYDEK RYSZARD,  
Więzień gestapo w Rybniku, Raciborzu, Kłodzku. 

Urodzony 10.12.1911 r. w Pszowie pow. rybnicki. Nauczyciel szkoły 

podstawowej w Pogrzebieniu k/Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w 

pierszym miesiącu trwania okupacji hitlerowskiej (16.09.1939 r.), przebywał 

kolejno w więzieniach: w Rybniku, Raciborzu i Kłodzku. W tym ostatnim 

więzieniu zginął 22.05.1941 r.  
Bibliografia: S. Kędra i A. Szefer, Nauczyciele śląscy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupacji – 

Księga Pamiątkowa, Katowice 1971 r. s. 117. 

 

ŻYMEŁKA AMALIA z d. PAWELEC, 
Więźniarka w Mysłowicach, KL Mauthausen. 

Urodzona 6.01.1923 r. w Czyżowicach k/Wodzisławia Śl. pow. rybnicki, 

mieszkanka tej miejscowości. Przed drugą wojną światową, była uczennicą 

sklepową. Podczas okupacji, przy przyznawaniu volkslisty, opowiedziała się za 

narodowością polską. Utrzymywała łączność z miejscową patriotyczną 

młodzieżą, a w późniejszym okresie okupacji nawiązała kontakt z organizacją 

konspiracyjną AK. 28.06.1944 r. wezwana została do Arbeitsamtu w 

Wodzisławiu i tam aresztowana. Przewieziona do gestapo w Rybniku, a stamtąd 

do więzienia śledczego w Mysłowicach. Gdy armia radziecka w styczniu 1945 r. 

zbliżała się do Mysłowic, została 21.01.1945 r. ewakuowana przez Wodzisław 

do KL Mauthausen. Z Mauthausen więźniarki zostały także ewakuowane i 

dostały się w okolice Linz. W miasteczku Schirgenhup 5.05.1945 r. nastąpiło 

oswobodzenie przez wojsko amerykańskie i jakiś czas przebywała w obozie 

repatriacyjnym, do domu wróciła 29.06.1945 r. W 1950 r. wyszła za mąż za Jana 

Żymełkę – pracownika kop. „Moszczenica”. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza (kserokopia z relacją Amelii Żymełkowej z d. Pawelec), skor. 8; W ocalałej 
kartotece wieźniów byłego KL Mauthausen nie figuruje.  

 

ŻYMEŁKA FRANCISZEK pseud. „Sęp”, „Rębacz”, „Orlik”,  
Więzień KL Auschwitz nr 7576. 
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Urodzony 24.09.1914 r. w Biertułtowach k/Radlina pow. rybnicki. 

Wykształcenie wyższe magisterskie, stopień wojskowy porucznik. Od początku 

okupacji hitlerowskiej brał udział w pracy konspiracyjnej. Od grudnia 1939 r. do 

grudnia 1940 r. był dowódcą obwodu SZP w Rybniku. Do czasu aresztowania 

dnia 18.12.1940 r. w Czuchowie pow. Rybnik, był zastępcą dowódcy 

Inspektoratu Sił Zbrojnych Polski. Został aresztowany i przekazany do KL 

Auschwitz – podejrzany o udział w konspiracji. W obozie po zarejestrowaniu, 

był więźniem nr 7576. Zwolniony z obozu 30.06.1942 r.  
Bibliografia: Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 roku, Katowice 1986, s. 241; 

M. Brzost, Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej, Katowice 1995, s. 45, 47, 50-56, 58, 64, 65, 76, 102, 127, 
147, 151, 158, 159, 165; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, 

Katowice 1998, s. 65; APMA-B Ankieta z dn. 24.06.1975 r. (sygn. Mat./10637, nr inw. 161827). 

 

ŻYMEŁKA JÓZEF,  
Więzień KL Auschwitz. 

Mieszkaniec Rydułtów pow. rybnicki. Aresztowany w pierwszych dniach 

okupacji hitlerowskiej i przekazany do KL Auschwitz. Brak jest innych 

informacji o tym więźniu ponad to, że mimo ciężkich warunków jakie panowały 

w obozie, przeżył i odzyskał wolność. 
Bibliografia: Zbiory J. Delowicza; W zachowanych dokumentach APMA-B nie figuruje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 466 

SKRÓCONE INFORMACJE O OBOZACH 
 

Wiele publikacji w sposób bardzo obszerny omawia zagadnienia 

powstania i funkcjonowania „fabryk śmierci” – jakimi były obozy 

koncentracyjne, więc w moim opracowniu upraszczam to zagadnienie do 

niezbędnego minimum. Chcę jedynie w zarysie nawiązać do przyczyn powstania 

tych miejsc kaźni i sadyzmu, o ich przeznaczeniu i wreszcie w kilku słowach 

nawiązać do nazw poszczególnych obozów (wymienianych w biogramach). 

Zaznaczam jednak wyraźnie, że informacje te pochodzą z tak szeroko pojętego 

publikatora jakim jest Internet. 

Otóż, hitlerowska rasa nadludzi, już w III Rzeszy skutecznie rozprawiała 

się z wszelkiego rodzaju oportunizmem początkowo w Niemczech, a następnie 

na terenach okupowanych, tworząc rozbudowany system obozów, podobozów, 

filii obozów. Izolowane w ten sposób osoby, skupiska ludzkie – 

wykorzystywano do niewolniczej eksploatacji fizycznej a także do unicestwiania 

przeciwników ideologii hitleryzmu. 

Pierwsze obozy hitlerowskie powstały w Niemczech w 1933 r., a 

powołane zostały do istnienia na podstawie rozporządzenia z 28.02.1933 r. 

(„rozporządzenie wyjątkowe o ochronie narodu i państwa” i „rozporządzenie o 

zdradzie narodu niemieckiego i przygotowaniu zdrady głównej”), nie liczącym 

się z prawem gwarantowanym przez konstytucję i chroniącym wolność osobistą 

obywateli niemieckich. Rozporządzenie to zezwalało na aresztowanie i 

więzienie bez wyroku sądowego na czas nieograniczony wszystkich 

przeciwników hitleryzmu, jako wrogów państwa i narodu. 

W pierwszym okresie powstawania obozów, były one zarządzane przez 

SA (Sturm-Abteilungen – bojówki faszystowskie). Od czerwca 1934 r. SS 

(Schutzstaffeln – formacje ochronne NSDAP) przejęło wyłączny nadzór nad 

obozami koncentracyjnymi. W tworzeniu całego systemu obozów współdziałał 

aparat polityczny NSDAP, administracja III Rzeszy, policja i Wermacht.  

 W zależności od funkcji jakie miejsca odosobnienia miały spełniać, były 

to: obozy karno-śledcze, „wychowawcze”, karne, obozy pracy, przejściowe, 

przesiedleńcze, obozy koncentracyjne i obozy zagłady. Istniało około 9 tysięcy 

obozów i podobozów w okresie 1933-1945. W 1933 r. Formacje SA i SS – przy 

współpracy policji, zorganizowały obozy między innymi w Dachau, Berlinie 

(Columbia-Haus), Papenburgu, Esterwegen, Kemna pod Wuppertalem, 

Sonnenburgu, Lichtenburgu. Później powstały obozy Sachsenhausen, 

Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen oraz obóz dla kobiet w Ravensbrück.  

Według szacunkowych danych, w latach 1933-1939 więźniami 

hitlerowskich obozów koncentracyjnych było 165-170 tysięcy osób, natomiast w 

chwili wybuchu wojny w 1939 r., w obozach uwięzionych było około 25 tysięcy 

osób. Kierownictwo zarządzające obozami koncentracyjnymi znajdowało się w 

latach 1936-1945 w Oranienburgu. 

W początkowym okresie, obozy koncentracyjne, tworzone na terenie 

Niemiec i Austrii miały charakter karnych obozów pracy (Dachau, 

Sachsenhausen, Mauthausen). Od wybuchu drugiej wojny światowej, nastąpiła 
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rozbudowa obozów już istniejących na terenie Niemiec, a w miarę 

zawłaszczania przez hitlerowców krajów europejskich, tworzono nowe obozy 

koncentracyjne. Zmieniał się także ich charakter – z miejsc odosobnienia i 

przymusowej pracy, w narzędzie fizycznego niszczenia ludności okupowanych 

krajów.  

Już w założeniu, osoba przekazana do obozu koncentracyjnego, skazana 

była na stopniowane unicestwianie fizyczne i psychiczne – poprzez bicie, 

tortury, głodowanie, choróby, poddawanie zbiegom pseudomedycznym, przez 

egzekucje. Stąd, niemałą rolę miały przy tworzeniu owych miejsc zagłady takie 

kryteria jak bliskość zakładów produkcyjnych, kopalń, kamieniołomów gdzie 

można było wykorzystywać więźniów do niewolniczej pracy. Wybierano także 

na lokalizację obozów miejsca o szczególnie niekorzystnych warunkach 

klimatycznych, sprzyjających wyniszczaniu więźniów – tereny bagniste, 

malaryczne, a takimi były np. Auschwitz-Birkenau, Dachau. Przy obozach 

koncentracyjnych (Konzentrationslager) tworzono podobozy (Nebenlager, 

Aussenlager) i oddziały robocze (Aussenkommando).  

Do największych obozów założonych po wybuchu wojny (w 1939 r.) 

należały: w 1939 r. – Stutthof, w 1940 r. – Auschwitz-Birkenau, w 1940 r. – 

Neuengamme, w 1940 r. –Natzweiler-Struthof, w 1940 r. – Gross-Rosen, w 

1940 r. – Bergen-Belsen, w 1941 r. – Majdanek, w 1941 r. – Chełmno, w 1942 r. 

– Treblinka II, w 1942 r. – Bełżec, 1942 r. –Sobibór, w 1942 r. – Płaszów, w 

1942 r. – `s-Hertogenbosch w Holandii, w 1943 r. – Ryga-Kaiserwald, w 1943 r. 

– Dora, oraz: Amersfoort w Holandii, Breendonk w Belgii, Faldstadt w 

Norwegii, Horseroed w Danii, w Szawle, w Wilnie i Smoleńsku w ZSRR, 

Theresienstadt w Czechach. Poza tym, na terenach okupowanych, przy 

siedzibach gestapo (Geheime Staatspolizei, tajna policja polityczna 

państwowego aparatu bezpieczeństwa) powstawały więzienia policyjne.  

Poza obozami koncentracyjnymi, słynęły z okrucieństwa więzienia, a 

takimi na ziemiach polskich był Fort VII w Poznaniu, Pawiak w Warszawie, 

Fort VII w Toruniu, Zamek w Lublinie, Rotunda w Zamościu, w Radogoszczy 

(dzielnica Łodzi), więzienie Montelupich w Krakowie.  

Dosyć duża była różnorodność nazw obozów pracy: karne obozy pracy 

(Strafarbeitslager, Straflager), obozy pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager), 

karne obozy służby budowlanej (Straflager des Baudienstes), budowy urządzeń 

wojskowych (Einsatzlager), obozy dla robotników ze wschodu 

(Ostarbeiterlager), obozy przy zakładach pracy (Gemeinschaftslager, 

Firmenlager). 

Należy także wspomnieć, że istniały obozy dla dzieci i młodzieży – np. 

na okupowanych terenach polskich w Łodzi i Potulicach, które niewiele różniły 

się od obozów koncentracyjnych stworzonych dla dorosłych. Dzieci były 

więzione prawie we wszystkich obozach koncentracyjnych, natomiast dla dzieci 

„zaklasyfikowanych” na podstawie badań rasowych jako nadające się do 

germanizacji, organizowano obozy germanizacyjne, z których przekazywano je 

chętnym rodzinom niemieckim w III Rzeszy. 
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Inną formą izolowania osób były obozy jenieckie podległe 

Wehrmachtowi (oflag, stalag oraz dulag), jednak i te w większości – wbrew 

prawu międzynarodowemu, wykorzystywane były jako ośrodki zagłady. 

Pod koniec wojny, aby zniszczyć dowody popełnianych zbrodni przez 

„hitlerowską rasę nadludzi”, obozy zagłady oraz obozy koncentracyjne były 

likwidowane, a urządzenia niszczone lub rozbierane. Od stycznia 1945 r. tysięce 

więźniów zginęło od kul, z zimna i wycieńczenia w czasie ewakuacji więźniów 

(tzw. „marsze śmierci”). Tysięce więźniów ewakuowano do obozów 

koncentracyjnych w Niemczech, by i tam kontynuować ich mordowanie.  

Dokładna liczba więźniów i ofiar hitlerowskich obozów 

koncentracyjnych nie jest możliwa do ustalenia, więc przewżnie są to dane 

szacunkowe, gdyż hitlerowcom udało się w znacznym stopniu zatrzeć ślady 

popełnianych zbrodni.  
 

KONZENTRIATIONSLAGER AUSCHWITZ-BIRKENAU, 

Obóz Koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka został założony 27.04.1940 

r., był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym – masowej zagłady, 

Pierwsze transporty polskich więźniów politycznych z więzień z Generalnej 

Guberni, ze Śląska i Wielkopolski przybywały od 14.06.1940 r. Więziono i 

zamordowano w nim więźniów 29 narodowości. Na przełomie 1940 i 1941 r. 

przeniesiono do KL Auschwitz część polskich więźniów z KL Sachsenhausen, 

KL Gross-Rosen, KL Dachau, KL Flossenbürg i innych. Później osadzono w 

nim także jeńców radzieckich, Cyganów oraz więźniów innych narodowości. Od 

marca 1941 r. obóz rozbudowywano, a od 3.09.1941 r. przeprowadzono w tym 

obozie pierwsze próby masowego uśmiercania za pomocą gazu – cyklonem B. 

1.10.1941 r. rozpoczęto budowę obozu Auschwitz-Birkenau II. W ciągu 

następnych lat obóz był rozbudowywany, składał się z trzech głównych części: 

Auschwitz I , Auschwitz II-Birkenau, Auschwitz III-Monowitz. Od 1942 r. obóz 

w Birkenau był miejscem największego masowego mordu dokonanego na 

Żydach – w ramach hitlerowskiego planu całkowitej zagłady tego narodu. 

Birkenau był także największym obozem koncentracyjnym, w którym w 

większości drewnianych baraków, jednorazowo przebywało ponad 100 tysięcy 

więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych narodowości. 4.05.1942 r. 

dokonano pierwszej selekcji „do gazu”. Po selekcjach, przeprowadzanych wśród 

Żydów na rampach kolejowych, kierowano do komór gazowych nowo 

przywiezionych ludzi uznanych przez lekarzy SS za niezdolnych do pracy: 

osoby chore, starsze, kobiety w ciąży, dzieci. Najczęściej 70-75% osób z 

każdego transportu kierowano bezpośrednio na śmierć. (Osób tych nie 

wprowadzano w ewidencję obozową – nie oznaczano ich numerami i nie 

rejestrowano. Z tego też względu możliwe jest jedynie szacunkowe określenie 

globalnej liczby ofiar). Ogólną liczbę ofiar Auschwitz w latach 1940-1945 

szacuje się na 1,5 miliona ludzi (niektóre źródła podają 1,5 do 2,5 miliona ofiar). 

Do 1943 r. zbudowano w Auschwitz-Birkenau cztery komory gazowe i cztery 

krematoria, w wyniku czego liczba mordowanych i spalanych wzrosła do około 

20 tysięcy osób na dobę. Z uwagi na „za małą wydajność” – do pierwotnie 
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zakładanej, w 1943 r. zwłoki palono także na stosach i w wykopanych do tego 

celu dołach. KL Auschwitz-Birkenau był jedynym hitlerowskim obozem 

koncentracyjnym, w którym od marca 1943 r. tatuowano więźniom numery 

ewidencyjne – na lewym przedramieniu. Niemowlętom oraz małym dzieciom 

tatuowano numer obozowy na lewym udzie, zaś jeńcom radzieckim tatuowano 

na piersi.  

W celu większego wykorzystania siły roboczej więźniów oraz przemysłu III 

Rzeszy zaczęto tworzyć od 1943 r. obozy filie przy zakładach przemysłowych, 

zwłaszcza na Śląsku – największy podobóz w Monowicach. Powstało 40 filii 

obozu Auschwitz. Pod koniec 1944 r., w obliczu zbliżającej się do Oświęcimia 

ofensywy Armii Czerwonej, władze obozowe przystąpiły do zacierania śladów 

swych zbrodni. Niszczono dokumenty, niektóre obiekty rozebrano, inne spalono 

lub wysadzono w powietrze. W połowie stycznia 1945 r. wydano rozkaz 

ostatecznej ewakuacji więźniów i likwidacji obozu. Więźniów zdolnych do 

marszu ewakuowano pod koniec stycznia 1945 r. do obozów koncentracyjnych 

w Niemczech. W dniach 17-21.01.1945 r. wyprowadzono z KL Auschwitz i jego 

podobozów około 56 tysięcy więźniów i więźniarek w pieszych kolumnach 

ewakuacyjnych, konwojowanych przez silnie uzbrojonych esesmanów. 

27.01.1945 r. radzieckie wojska 1 Frontu Ukraińskiego wyzwoliły obóz.  
 

KONZENTRIATIONSLAGER MAUTHAUSEN. 

Obóz koncentracyjny Mauthausen Niemcy założyli 8.08.1938 r. w 

północnej Austrii, pod Linzem. Podlegało mu kilkadziesiąt podobozów i filii, z 

których największym był obóz w pobliskim Gusen – założony w 1940 r. 

Więźniowie tego obozu pracowali w kamieniołomach, a także przy budowie 

podziemnych zakładów zbrojeniowych. Według szacunkowych ustaleń przez 

KL Mauthausen i jego podobozy przeszło 335 tysięcy więźniów różnych 

narodowości, z których zginęło około 122 tysiące. 5.05.1945 r. obóz został 

wyzwolony przez wojska amerykańskie 
 

KONZENTRIATIONSLAGER RAVENSBRÜCK. 

Obóz koncentracyjny Ravensbrück został założony 15.05.1939 r. w 

Maklemburgii  i był to obóz przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Od kwietnia 

1942 r. dokonywano w obozie zbiorowe egzekucje. W kwietniu 1943 r. 

zbudowano krematorium, a w połowie 1944 r. komorę gazową. Na grupie 86 

kobiet-więźniarek (w tym 74 Polkach) SS-mani dokonali zbrodniczych 

eksperymentów pseudomedycznych. Według szacunkowych danych przez obóz 

Ravensbrück i około 100 jego podobozów przeszło ponad 130 tysięcy kobiet 27 

narodowości, z których 92 tysięcy zginęło. W kwietniu 1945 r. Niemcy 

przystąpili do pośpiesznej likwidacji obozu i zacierania śladów zbrodni. Część 

więźniów ewakuowano do innych obozów koncentracyjnych na zachodzie 

Niemiec. 1.05.1945 r. obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną. 
 

KONZENTRIATIONSLAGER BUCHENWALD. 
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Obóz koncentracyjny Buchenwald został założony 19.07.1937 r. pod 

Weimarem – początkowo nosił nazwę KL Ettersberg. Według szacunkowych 

danych przez obóz przeszło 250 tysięcy więźniów różnych narodowości, z 

których zginęło około 56 tysięcy, w tym ponad 11 tysięcy Żydów. Nie 

rejestrowano liczby rozstrzelanych jeńców radzieckich. 11.04.1945 r. obóz 

został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
 

KONZENTRIATIONSLAGER DACHAU.  
Obóz koncentracyjny Dachau został założony 22.03.1933 r. na 

podstawie zarządzenia H.Himmlera (pierwszy obóz koncentracyjny) – powstał 

w Bawarii. Był początkowo obiektem doświadczalnym, w którym szkolono 

personel kierowniczy i funkcyjny SS dla innych obozów koncentracyjnych. 

Podlegało mu ponad 130 podobozów i obozów przymusowej pracy na terenie III 

Rzeszy. Według szacunkowych danych, do 1945 r. przez KL Dachau przeszło 

ogółem 160 tysięcy więźniów różnych narodowości, z których zginęło około 66 

tysięcy (w tym 40 tys. Żydów). 29.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez 

wojska amerykańskie. 
 

KONZENTRIATIONSLAGER SACHSENHAUSEN. 

Obóz koncentracyjny Sachsenhausen został założony we wrześniu 1936 

r. w pobliżu Oranienburga. Podlegały mu 53 podobozy na terenie III Rzeszy. 

Według szacunkowych danych, przez KL Sachsenhausen i jego filie przeszło 

200 tysięcy osób różnych narodowości, z których zginęło około 100 tysięcy. 

22.04.1945 r. obóz wyzwoliły oddziały radzieckie. 
 

KONZENTRIATIONSLAGER FLOSSENBÜRG. 

Obóz koncentracyjny Flossenbürg został założony w maju 1938 r. w 

Bawarii, w pobliżu granicy z Czechosłowacją. Obóz posiadał około 70 

podobozów i filii. Według szacunkowych danych, przez które przeszło ponad 80 

tysięcy więźniów – liczbę ofiar szacuje się na 73 tysiące. 23.04.1945 r. obóz 

został wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
 

KONZENTRIATIONSLAGER BERGEN-BELSEN. 

Obóz koncentracyjny Bergen-Belsen został założony w październiku 

1940 r. w Dolnej Saksonii. W 1945 r., wobec zbliżającego się frontu, 

ewakuowano do KL Bergen-Belsen więźniów z innych obozów 

koncentracyjnych. 15.04.1945 r. obóz został wyzwolony przez wojska 

brytyjskie.  
 

KONZENTRIATIONSLAGER DORA. 

Obóz koncentracyjny Dora został założony we wrześniu 1943 r. 

Znajdował się w sztolniach nieczynnej kopalni w pobliżu Nordhausen w okręgu 

Halle – na terenie III Rzeszy. Początkowo funkcjonował jako filia KL 

Buchenwald, natomiast w 1944 r. uzyskał status samodzielnego obozu 

koncentracyjnego. Według szacunkowych danych, przez obóz przeszło około 60 
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tysięcy osób, z których zginęło przeszło 13 tysięcy. 11.04.1945 r. obóz został 

wyzwolony przez wojska amerykańskie. 
 

KONZENTRIATIONSLAGER STUTTHOF. 

We wrześniu 1939 r. został założony w pobliżu wsi Sztutowo pow. 

Nowy Dwór Gdański – obóz dla jeńców cywilnych, przeznaczony dla Polaków z 

Pomorza. 2.09.1939 r. osadzono w nim 250 więźniów politycznych, ale do 

połowy września tegoż roku, uwięziono w nim 6 tysięcy Polaków. W 1942 r. 

zmieniono znaczenie obozu Stutthof, przekształcając go w obóz koncentracyjny. 

Stworzono też wielką ilość filii obozu (ok 45 filii) – między innymi w Elblągu, 

Policach, Gdyni, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. Od 1944 r. więźniów 

uśmiercano w komorze gazowej. Według szacunkowych danych, przez KL 

Stutthof przeszło 110 tysięcy więźniów, zginęło około 85 tysięcy osób. Został 

wyzwolony 9.05.1945 r. przez wojska radzieckie.  
 

KONZENTRIATIONSLAGER GROSS-ROSEN. 

Obóz koncentracyjny Gross-Rosen został utworzony w maju 1940 r., 

gdy przedsiębiorstwo SS „Deutsche Erd-und Steinwerke” (DEST) zakupiło 

kamieniołom granitu w pobliżu wsi Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica). Żeby 

zabezpieczyć siłę roboczą do eksploatacji kamieniołomu, 2.08.1940 r. założono 

podobóz – obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Oficjalna nazwa brzmiała 

obóz pracy Gross-Rosen („Arbeitslager Gross-Rosen”). Pierwszy transport 

więźniów przybył z KL Sachsenhausen 2.08.1940 r. Dnia 1.05.1941 r. 

Arbeitslager Gross-Rosen przekształcony został w samodzielny obóz 

koncentracyjny KL Gross-Rosen i był uważany za jeden z najcięższych obozów 

koncentracyjnych. Od października 1941 r. do kwietnia 1942 r. w KL Gross-

Rosen znajdował się także podobóz dla jeńców radzieckich (2,5 tysiąca 

więźniów). W 1942 r. KL Gross-Rosen przystąpił do tworzenia podobozów na 

Dolnym Śląsku. Ogółem utworzono 106 podobozów, które oficjalnie nosiły 

nazwę obozów pracy, a faktycznie były obozami koncentracyjnymi. Według 

szacunkowych danych, przez KL Gross-Rosen i jego filie przeszło 125 tysięcy 

osób, z których zginęło ponad 40 tysięcy. Liczbę więźniów żydowskich szacuje 

się na około 57 tysięcy. W lutym 1945 r. rozpoczęto pośpieszną ewakuację 

więźniów na zachód. 13.02.1945 r. KL Gross-Rosen został wyzwolony przez 

armię radziecką  
 

KONZENTRIATIONSLAGER NEUENGAMME. 

Obóz koncentracyjny Neuengamme w pobliżu Hamburga został 

założony 4.06.1940 r. – początkowo od 3.12.1938 r. był filią KL Sachsenhausen. 

Posiadał około 60 własnych filii przy różnych niemieckich zakładach 

przemysłowych w III Rzeszy. Więźniów wykorzystywano jako niewolniczą siłę 

roboczą. Według szacunkowych danych, przez obóz i jego filie przeszło ponad 

100 tysięcy więźniów z prawie wszystkich okupowanych krajów Europy, w tym 

około 17 tysięcy Polaków. Obóz został wyzwolony 4.05.1945 r. 
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KONZENTRIATIONSLAGER MAJDANEK. 

Obóz koncentracyjny Majdanek założony w październiku 1941 r. w 

południowo-wschodniej dzielnicy Lublina, był obozem dla jeńców wojennych – 

konkretniej dla jeńców radzieckich. Miał być obozem dla 20-25 tysięcy 

więźniów, w celu zatrudnienia ich w warsztatach budowlanych SS i policji. 

Oficjalna nazwa obozu brzmiała Kriegsgefangenenlager der Waffen SS in 

Lublin (Obóz Jeńców Wojennych w Lublinie). Nieoficjalnie jednak, był to od 

założenia obóz koncentracyjny - Konzentrationslager der Waffen SS Lublin 

(Obóz Koncentracyjny w Lublinie). KL Majdanek był drugim co do wielkości, 

po Oświęcimiu – obozem hitlerowskim w Europie. Od wiosny 1942 r. KL 

Majdanek stał się także obozem zagłady Żydów. Początkowo masowe egzekucje 

więźniów dokonywano w pobliskim lesie, a później w pobliżu krematorium. 

Niemcy wybudowali w Majdanku 7 komór gazowych (1942-1943), w których 

uśmiercali więźniów Cyklonem-B i tlenkiem węgla. W 1942 r. powstał 

specjalny oddział kobiecy, a dzieci przybyłe wraz z matkami przebywały na tym 

samym co matki „polu więźniarskim”, ale oddzielone wysokim parkanem. 

Według szacunkowych danych, przez obóz przeszło prawdopodobnie około 500 

tysięcy osób z 26 narodowości, zginęło około 360 tysięcy, w tym 200 tysięcy 

Żydów i 120 tysięcy Polaków. 23.07.1944 r. obóz został wyzwolony przez 

wojska radzieckie i 1 armię Wojska Polskiego. 
 

KONZENTRIATIONSLAGER ORANIENBURG. 

Obóz koncentracyjny Oranienburg został założony przez SA już w 

marcu 1933 r. w centrum miasteczka Oranienburg, w nieużywanych browarach. 

W ciągu kilku miesięcy obóz został uznany za państwowy i dotowany z budżetu 

państwa, i głównie przeznaczony do przetrzymywania opozycji anty-

hitlerowskiej z Berlina. W 1934 r. SS postanowiło zamknąć ten obóz – wiązało 

się z nieporozumieniami istniejącymi między SS i SA. W związku z tym, 

11.07.1934 r. więźniowie zostali przekazani do KL Lichtenberg, a KL 

Oranienburg był „obozem rezerwowym”. W mieście Oranienburg SS istniała 

centralna inspekcja SS ds. obozów.  
 

KONZENTRIATIONSLAGER PŁASZÓW. 

W 1942 r. (jesienią), zarządzeniem władz okupacyjnych, w krakowskiej 

dzielnicy mieszkaniowej Podgórze powstał obóz pracy przymusowej dla 

ludności żydowskiej ze zlikwidowanego getta w Krakowie. Obóz pierwotnie 

nazywał się Barackenbau. Posiadał kilka filii umiejscowionych przy większych 

zakładach produkcyjnych – np. Fabryka Naczyń Emaliowanych (należąca do 

Oskara Schindlera). W połowie 1943 r. KL Płaszów przekształcono w podobóz 

KL Majdanek. Na terenie obozu dokonywano masowych egzekucji więźniów, w 

tym z więzień podległych krakowskiemu gestapo (np. Montelupich). Jesienią 

1944 roku Niemcy przystąpili do likwidacji obozu, a więźniów przesłano do KL 

Auschwitz-Birkenau, KL Stutthof i innych, w których czynne były komory 

gazowe.  
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SS SONDERKOMMANDO TREBLINKA. 

Karny obóz pracy Treblinka, został założony przez niemców latem 1941 

r. – nazywany Treblinka I. Do obozu tego przekazywani byli głównie 

mieszkańcy dystryktu warszawskiego. W latach 1941-1944 przez obóz przeszło 

10 tysięcy więźniów. Latem 1942 r. w odległości 2 km od karnego obozu pracy 

Treblinka I, Niemcy rozpoczęli budowę obozu zagłady Treblinka II. Według 

szacunkowych danych, do sierpnia 1943 r. wymordowano w Treblince około 

750 tysięcy ludzi, głównie Żydów z Polski oraz między innymi z Austrii, Belgii, 

Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, Niemiec i ZSRR. 
 

SS SONDERKOMMANDO CHEŁMNO. 

Obóz zagłady Chełmno założony został 7.12.1941 r. w odległośzi 70 km 

od Łodzi. Obóz utworzono w starym pałacyku oraz otaczającym go parku i 

ogrodzono cały ten teren wysokim parkanem z desek. Przybyli aresztowani na 

teren obozu, byli kierowani do rozbieralni, gdzie mieli się przygotować do 

„kąpieli i odwszenia” - przed wyjazdem na roboty do Niemiec. Pozorując 

przewóz do łaźni samochodem – umieszczano ich w samochodzie-komorze 

gazowej, w którym śmierć następowała w ciągu 10-15 minut. Od założenia 

obozu zamordowane ofiary grzebano, natomiast od 1942 r. ciała ofiar palono na 

stosach przekładanych pniami drzew lub w dwóch prowizorycznych 

krematoriach. 7.04.1943 r. Niemcy zdecydowali się na likwidację obozu i 

wysadzili całość w powietrze – od marca 1943 do czerwca 1944 obóz był 

nieczynny. Wiosną 1944 r. uruchomiono nowo wybudowany obóz zagłady, 

posiadający 2 krematoria. Kierowano tam transporty Żydów z likwidowanego 

getta w Łodzi. Obóz przestał istnieć w dniu 17.01.1945 r., – w przeddzień 

wkroczenia Armii Czerwonej, gdyż Niemcy  wysadzili wszystkie obiekty, 

zacierając ślady zbrodni. 
 

SS SONDERKOMMANDO BEŁŻEC. 

Obóz pracy przymusowej w Bełżcu został założony w 1940 r., i 

początkowo przeznaczony był jedynie dla Żydów i Cyganów. Gdy jednak 

Niemcy zorientowali się o możliwościach jego wykorzystania, przez pięć 

miesięcy – od listopada 1941 r. do marca 1942 r. przekształcano go i służył 

wyłącznie do natychmiastowej – masowej zagłady ludzi. SS Sonderkommando 

Belzec lub Dienststelle Belzec der Waffen SS istniał jednak krótko bo do 

grudnia 1942 r. W ciągu dziesięciu miesięcy istnienia obozu, Niemcy 

zamordowali w nim ponad 600 tysięcy osób, w tym około 550 tys. Żydów 

polskich (około 300 tys. z dystryktu Galicja) oraz z ZSRR, Austrii, Belgii, 

Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii i Węgier. Zginęło tam 

również wielu Polaków z pobliskich miejscowości i ze Lwowa, głównie za 

pomoc udzielaną Żydom. Od stycznia do lipca 1943 r. obóz był w stanie 

likwidacji – zacierano w nim ślady zbrodni hitlerowskich. Na miejscu obozu 

zasadzono las, zacierając wszelkie ślady masowej zbrodni. 
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