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WSTĘP

MICHAŁ WOŚ  
minister środowiska

Z zaciekawieniem i wielką estymą przeczytałem opowieści o ludziach lasu, któ-
rzy stracili życie w czasie światowej wojny, w której dwie barbarie postanowiły 
zniszczyć istnienie naszego narodu.

Leśnicy wśród innych grup i zawodów postrzegani byli przez okupantów 
jako światli przedstawiciele tych, których chcieli wymazać na zawsze. Nie było 
to przypadkowe. Leśnicy od zawsze byli w awangardzie przywiązania do polskiej 
państwowości i do korzeni narodu. W okresie poprzedzającym wojnę może bar-
dziej niż inne grupy zawodowe wykonywali służbę na rzecz odbudowy i pomna-
żania dobra narodowego, w tym najpiękniejszej jego części, jaką jest przyroda 
i lasy. A któż nie przywiąże się do swojego pięknego dzieła i nie będzie go bronił 
z uczuciem? Już od pierwszych dni wojny swoje oblicza ukazywała największa 
niegodziwość, do jakiej zdolny jest człowiek wobec drugiego człowieka. Wielu 
leśnych ludzi dosięgały prześladowania i represje, a ukoronowaniem zbrodniczej 
polityki stały się największe polskie cmentarze w Katyniu i w Auschwitz. Jak 
mówią nakreślone w książce leśne życiorysy, przyszło im zapłacić wysoką cenę 
za to przywiązanie do ziemi, do Polskości.

Leśnicy byli zwykłymi ludźmi, ale podczas wojny stawali wszędzie, gdzie 
toczyły się walki o obronę naszej narodowości. Współtworzyli podziemną armię, 
a leśniczówki i gajówki były przystanią dla walczących partyzantów i ratunkiem 
dla uciekających przed wrogiem.

Dziś lasy szumem drzew przypominają tych, którzy je kiedyś sadzili i pie-
lęgnowali dla następnych pokoleń, dla nas. Przypominają tych, którzy w czasach 
nieludzkiej zawieruchy oddali swoje życie. Ale tak jak las odrodzi się po wichurze, 

NARÓD BY TRWAĆ,  
WINIEN JEST PAMIĘĆ
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która zdawałoby się zniszczy jego najlepsze części, tak nasz naród jest w stanie 
odrodzić się nawet po największej tragedii. I naród by trwać, winien jest pamięć 
i cześć dla tych, którzy musieli oddać to, co mieli najcenniejsze – swoje życie. 

Ta książka to hołd oddany naszym leśnym przodkom. Tym, którym zawdzię-
czamy, że wciąż mamy lasy i trwamy na polskiej ziemi.

dr inż. ANDRZEJ KONIECZNY   
dyrektor generalny lasów państwowych

Od wyzwolenia Auschwitz mija w tym roku 75 lat. Pośród żywych jest już tylko 
garstka tych, którzy zdołali przetrwać to piekło stworzone na polskiej ziemi ręka-
mi niemieckich fanatyków nazizmu. Naoczni świadkowie odchodzą. Coraz mniej 
jest i tych, dla których pamięć o Auschwitz to bolesna pamięć o zamordowanych 
bliskich. Bliskich, których znali, których nieobecność była niczym wyrwa ziejąca 
pustką przez całe życie. To dlatego winniśmy podejmować inicjatywy zmierzające 
do upamiętnienia ofiar. Takie, jak ten tom, który trzymają Państwo w rękach.

„Księga Pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-
1944” to pomnik dla tych spośród naszych Kolegów, których reżim hitlerowski 
potraktował w szczególnie okrutny sposób. Trafili do obozu z powodu swojej 
narodowości i zaangażowania w sprawy polskie. Zostawili za sobą lasy, o które 
dbali. W leśnych osadach pozostały osierocone dzieci i żony. Znamy nazwiska 
tylko 205 polskich leśników, którzy trafili do obozu Auschwitz. Byli to ludzie z ca-
łej przedwojennej Polski. Jedni z pierwszych na liście to dwaj leśnicy z Podlasia. 
Moi sąsiedzi z rodzinnych okolic, z którymi rozminęliśmy się o kilkadziesiąt lat…

Praca leśnika to kontynuacja wielopokoleniowego dzieła. Z jej natury wy-
nika pamięć o poprzednikach i skłonność do pielęgnowania tradycji. Stąpamy 
po śladach naszych prekursorów, a cienia użyczają nam drzewa, które zasadzili. 
Naszym obowiązkiem jest utrwalić ich dzieło oraz ofiarę, jaką złożyli, by tego 
dzieła dokonać.

Naszym obowiązkiem jest też prawda. Szczególnie dziś, gdy historia i fak-
ty ulegają interpretacji. Tak jak nie może być zgody na „polskie obozy”, tak też 
pamiętając o tym, kto wyzwolił Auschwitz, nie możemy zapominać, kto w 1939 
roku stanął przeciw Polsce. Prawdę i pamięć jesteśmy winni ofiarom.

NASZYM OBOWIĄZKIEM  
JEST PRAWDA
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ANDRZEJ KACORZYK  
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji  

o Auschwitz i Holokauście

Jest 20 lipca 2016 roku. Rozpoczynamy. Muzeum Auschwitz-Birkenau jest do-
stępne dla grup uczestników Światowych Dni Młodzieży. Od rana przybywają, 
aby przejść drogę pamięci od bramy z napisem Arbeit macht frei, dziedziniec 
bloku 11, Bramę Śmierci w Birkenau i ruiny komór gazowych i krematoriów, aż 
do bramy tzw. Meksyku. 

Przemierzam tereny Birkenau. Jestem pomiędzy pozostałościami po ko-
morze gazowej tzw. Białym Domkiem a budowanym przez więźniów głównym 
rowem odwadniającym – Rowem Królewskim (niem. Königsgraben). Nagle, tuż 
przede mną podrywa się z turystycznego krzesełka postać w zielonym mundurze. 
Kto to jest i skąd się tutaj wziął?!

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży do Mu-
zeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau zaczęły przyjeżdżać zorganizowane 
grupy pielgrzymów – uczestników krakowskiego spotkania. Po byłym obozie 
poruszali się wzdłuż obiektów i miejsc związanych z najważniejszymi faktami 
z historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. 
Część szlaku przebiegała w bezpośredniej bliskości lasu znajdującego się na terenie 
Miejsca Pamięci. Las wyjątkowy w swojej ciszy i topografii: otaczający łąki, na 
których palono zwłoki, tworzący zielone tło dla ruin komór gazowych, dotykający 
drutów obozowego ogrodzenia, spoglądający na obrysy baraków obozu Birkenau. 
Właśnie tam objęli swoje posterunki leśnicy, dbający o zapewnienie młodzieży 
bezpieczeństwa. Jednego z nich spotkałem na ścieżce pomiędzy Białym Domkiem 
a Königsgraben.

Po chwili w rękach leśnika dostrzegłem otwartą mniej więcej w połowie 
książkę. Wymieniliśmy pozdrowienia, przedstawiliśmy się sobie. Leśnik pytał 

BRYNEK, ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY,  
CHRISTOPHORUS-WERK –  

ETAPY WSPÓŁPRACY MUZEUM I MIEJSCA PAMIĘCI  
AUSCHWITZ-BIRKENAU Z LEŚNIKAMI
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mnie o wydarzenia opisane w książce. Okazało się, że czytał wspomnienia Au-
gusta Kowalczyka, więźnia obozu Auschwitz. Cały pakiet publikacji przekazało 
Wydawnictwo Muzeum kilkudziesięciu leśnikom zaangażowanym w organizację 
pobytu w Miejscu Pamięci uczestników ŚDM. Takich spotkań miałem potem 
jeszcze co najmniej kilkadziesiąt. Rozmowy, pytania, dyskusje, milczenie. Leśnicy 
skierowani przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie i Kato-
wicach skutecznie zadbali o bezpieczeństwo, ale i – jak wspominali później, wiele 
rozmyślali, zastanawiali się, wsłuchując się w szum lasu Birkenau. 

W ciągu kolejnych dni szczególnie dużo rozmawiałem z panem Robertem 
Głodowskim. Zastanawialiśmy się nad ciągiem dalszym, co zrobić z tym nowym 
doświadczeniem. Czy wiedza o obozie może się przydać leśnikom w nowym ty-
siącleciu? O czym nie wolno zapomnieć? Na czym polega szczególna odpowie-
dzialność leśników? 

Byliśmy zgodni co do budowania zainteresowania Auschwitz poprzez histo-
rie najbliższe: leśników – więźniów obozu koncentracyjnego. Razem zorganizowa-
liśmy specjalną wizytę pracowników Lasów Państwowych w Muzeum Auschwitz. 
Przejście przez były obóz z przewodnikiem, zajęcia edukacyjne na temat leśników 

– ofiar Auschwitz były niezapomnianym doświadczeniem także dla nas, ludzi od 
lat zaangażowanych w podtrzymywanie i przekazywanie pamięci. 

Niedługo potem zostałem zaproszony na wyjątkowe rekolekcje zorganizo-
wane dla leśników przez ks. dr. Lucjana Bielasa, opiekuna duchowego tej grupy 
zawodowej. W czasie spotkania mogłem podzielić się refleksjami z moich rozmów 
i przyjaźni z byłymi więźniami obozu. 

Wtedy też zaczął rodzić się pomysł przygotowania księgi pamięci leśników 
deportowanych do KL Auschwitz. Opowiadałem o moich nowych spotkaniach 
z leśnikami wielu osobom i w różnych gremiach. 

Między innymi opowiedziałem o tym mojemu przyjacielowi Gabrielowi Dit-
trichowi z Breisach na południu Badenii-Wirtembergii. Dittrich od lat związany 
jest z Christophorus-Werk, instytucją będącą ośrodkiem przygotowania do do-
rosłego życia młodzieży. W pierwszych latach powojennych byli to przesiedleńcy 
z Polski, Czechosłowacji, później tak zwani Spätaussiedler z Europy Wschodniej, 
a obecnie głównie sieroty i dzieci z rodzin imigrantów ekonomicznych, uchodźców, 
ofiary konfliktów zbrojnych. W ramach swojej pracy przyjeżdża on do Miejsca 
Pamięci, uczestnicząc z młodzieżą Christophorus-Werk w specjalnym programie 
edukacyjnym. Kiedy usłyszał o leśnikach, wykrzyknął: „No chłopie, przecież ja 
byłem tu jako uczeń Technikum Leśnego z Brynka”. 

W tym momencie połączyły się ze sobą dwie „leśne” historie z Birkenau. 
Ta związana z ochroną odwiedzających w czasie Światowych Dni Młodzieży i ta, 
chronologicznie pierwsza, przyjazdów uczniów Technikum w ramach zawodowych 
praktyk. 

W latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku miałem okazję nie 
tylko obserwować, z jakim zaangażowaniem i przejęciem młodzi ludzie ze szkoły 
w Brynku potrafią się zaangażować w pracę na rzecz Miejsca Pamięci, ale i mogli-
śmy wspólnie dzielić się wiedzą i refleksją nad historią ofiar Auschwitz. Obser-
wowałem, jak w tym miejscu rodzą się dojrzałe myśli, pytania, słowa, jak odpo-
wiedzialne kształty przybiera ich praca, jak wyjeżdżają po praktykach w pewien 
sposób dojrzalsi.

Także wśród leśników biorących udział w przeprowadzeniu ŚDM obserwo-
wałem to samo zaangażowanie i odpowiedzialność. Niektórzy wspominali, iż byli 
tutaj po raz pierwszy właśnie z Brynkiem. Cieszę się, że historia współdziałania 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z leśnikami wchodzi w nową fazę: 
powstała księga pamięci, opracowujemy wystawy, organizujemy sesje naukowe, 
upamiętniamy ofiary.

Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie się przyczyniać do kształto-
wania postaw młodych ludzi, będzie cegiełką w budowaniu etosu leśnika, pogłębi 
i upowszechni wiedzę na temat losu polskich leśników w czasie II wojny światowej. 
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dr RADOSŁAW BĄK

Tyle zostaje po spaleniu człowieka. Taką informację zawarł w swoich zapiskach 
Marcel Nadjary, urodzony w 1917 roku grecki Żyd z Salonik, deportowany do 
KL Auschwitz 11 kwietnia 1944 roku transportem z Aten i skierowany w grupie 
100 więźniów do Sonderkommando obsługującego cztery krematoria w Birke-
nau1. Będąc świadkiem zbrodni popełnianej na ludziach i widząc nieuchronność 
swojego końca, postanowił pozostawić potomnym informacje o tym, co widział 
i w czym przyszło brać mu udział. Zapisał to w  dwunastostronicowym liście, 
schowanym we wkładzie do termosu, włożonym do skórzanej torby, a następnie 
zakopanym obok krematorium III w Birkenau2. Po 36 latach uczeń Technikum 
Leśnego w Brynku odbywający praktyki zawodowe na terenie byłego obozu przez 
przypadek odnalazł ten termos. 

Gdy wchodzimy na teren byłego obozu Auschwitz, nieuniknioną refleksją 
jest, jak olbrzymiej tragedii i jakiego bezmiaru zła miejsce to było świadkiem. 
Przyglądamy się przestrzeni wypełnionej drutami ogrodzenia, rampą, barakami, 
wreszcie ruinami krematoriów. Cały ten obszar komponuje się z zielenią, drze-
wami i krzewami, które są tłem dla najważniejszych w tym miejscu obiektów. 

1 Sonderkommando – w KL Auschwitz grupa więźniów, których obowiązkiem było spa-
lanie ciał ofiar zamordowanych w komorach gazowych. Sonderkommando składało się 
prawie wyłącznie z Żydów, których co jakiś czas (głównie po większych akcjach zagła-
dy) również w większości mordowano, wskutek czego niewielu z nich przeżyło. Niemcy 
określali ich mianem „wtajemniczonych” i izolowali od innych więźniów.

2 W latach 1945-1980 odnaleziono w pobliżu ruin krematoriów kilka rękopisów autor-
stwa więźniów Sonderkommando: Załmena Gradowskigo, Chaima Hermanna, Lejba 
Langfusa, Załmena Lewentala, Marcela Nadjary´ego oraz nieznanego autora. 
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Miejscami brak drzew jest najlepszą formą wyeksponowania tego co ważne, w in-
nym drzewa podkreślają rolę i przeznaczenie obiektów poobozowych. Mało kto 
wie, że w dbaniu o zieleń na terenie Muzeum swój skromny wkład mają młodzi 
adepci leśnictwa z Technikum Leśnego w Brynku3.

Tuż po wojnie teren Muzeum z przyczyn oczywistych stał się wielką mogiłą, 
a zarazem pomnikiem ofiar. Wydawało się, że pozostawienie go w nienaruszo-
nej postaci jest najlepszym sposobem oddania hołdu pomordowanym. Jednak 
z czasem roślinność zaczęła wdzierać się na teren obozu, a w szczególności na 
teren byłego obozu Birkenau. Gatunki lekkonasienne zarastały teren. Brzoza, 
osika i sosna, będące gatunkami pionierskimi, szybko zaczęły pokrywać obiekty 
i z czasem zasłaniać je całkowicie. Korzenie drzew niszczyły fundamenty baraków, 
rampę, a nawet ruiny krematoriów. Młode drzewa zaczęły rosnąć na ścieżkach 
i w miejscach spopielania zwłok ofiar. Wrastały w obozowe ogrodzenie. 

Gdy w 1957 roku szczegółowo określono zasięg Państwowego Muzeum 
w Oświęcimiu–Brzezince, w jego granicach znalazł się las o powierzchni 24,25 ha. 
Las ten w 1963 roku, decyzją Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, 
został wyłączony z produkcji leśnej. Co prawda, nie nadano mu statusu rezerwatu, 
ale chęć utrzymania otoczenia jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego sprawiła, 
że służby konserwatorskie Muzeum początkowo nie podejmowały w nim prac 
pielęgnacyjnych. Gdy roślinność zaczęła być przeszkodą w należytym zabezpie-
czeniu i wyeksponowaniu obozowej infrastruktury, podjęto decyzję o rozpoczęciu 
zakrojonych na szeroką skalę prac mających na celu uporządkowanie terenów 
zielonych znajdujących się w granicach Muzeum. Pierwszym krokiem był kontakt 
w 1967 roku konserwatora muzeum Tadeusza Kinowskiego z Krakowskim Od-
działem Biura Urządzania Lasu i Projektowania Leśnictwa, w wyniku którego po-
wstał Plan Gospodarczy Utrzymania Lasów i Zadrzewień na terenie Państwowego 

Muzeum Oświęcim–Brzezinka na lata 1968-19774. Plan obejmował inwentary-
zację drzewostanów i zadrzewień, mapy oraz precyzyjnie określał zabiegi, jakie 
należało wykonać. Pierwszymi cięciami miały być cięcia sanitarne, a w następnej 
kolejności hodowlane i pielęgnacyjne. Ponieważ zakres prac był bardzo szeroki, 
a wykonanie należało rozłożyć na kolejne lata, ówczesny dyrektor Muzeum Ka-
zimierz Smoleń postanowił nawiązać współpracę z jakąś szkołą o profilu leśnym. 
Początkowo brano pod uwagę szkołę leśną z Żywca, ale jedna z pracownic admi-
nistracji miała syna w Technikum Leśnym w Brynku i zaproponowała nawiązanie 
współpracy właśnie z tą placówką. Dyrektor zwrócił się 13 grudnia 1979 roku do 
dyrektora Technikum Leśnego w Brynku Jerzego Chmury z propozycją uznania 
lasu muzealnego za teren odbywania praktyk zawodowych przez uczniów. Mu-
zeum zaproponowało praktykantom zakwaterowanie, zorganizowanie trzydnio-
wej wycieczki oraz zapoznanie z historią Muzeum poprzez prelekcje, wyświetlanie 
filmów i udostępnienie biblioteki. Głównym miejscem odbywania praktyk miał 
być nie tylko sam las, miejsce na terenie którego m.in. palono zwłoki i grzebano 
popioły pomordowanych, ale także ok. 22 ha innych terenów zadrzewionych w ob-
rębie Muzeum. I tak narodziła się trwająca przeszło 30 lat współpraca młodych 
leśników z Brynka z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu–Brzezince. 

W marcu 1980 roku grupa pedagogów z Brynka odwiedziła Muzeum w celu 
zapoznania się z zakresem prac do wykonania oraz ich charakterem. Po ustaleniu 
potrzeb sprzętowych oraz dostosowaniu do zakresu praktyk zawodowych odbywa-
jących się w technikum leśnym, w kwietniu 1980 roku do Muzeum w Oświęcimiu 
przyjechała pierwsza grupa młodzieży. Pobyt rozpoczęli od zwiedzania obozu. 
Pracownicy zapoznali ich z historią tego wyjątkowego miejsca. Dla wielu był to 
pierwszy kontakt z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu–Brzezince. Prace, jakie 
wykonywali, nie były dla nich nowością, jednak miejsce onieśmielało i zmuszało 
do zachowywania się w sposób stosowny – wspominali po latach. 

Opiekunem pierwszej grupy 34 uczniów był Piotr Huć. Do Muzeum dotarli 
14 kwietnia 1980 roku. W ciągu 12 dni praktyk uczniowie pracowali przy usu-
waniu posuszu, porządkowaniu alei brzozowej w byłym obozie Auschwitz oraz 
usuwaniu samosiewu przy krematorium III w byłym obozie Birkenau. Młodzież 
i opiekunowie bardzo zaangażowali się w zlecone im prace, co nie uszło uwadze 

3  Decyzja o powstaniu średniej szkoły leśnej w Brynku zapadła już wiosną 1945 r. Szko-
ła mieści się w przebudowanym w latach 1904-1905 zespole pałacowym, należącym 
niegdyś do Donnersmarcków, mającym charakter luksusowej eklektycznej rezydencji 
z wieloma elementami neobarokowymi (np. kaplica pałacowa). Dodatkowym atutem 
tego miejsca jest 46 hektarowy park, liczne zabudowania dworskie oraz lokalizacja 
w dużym kompleksie leśnym nieopodal Tarnowskich Gór. Trudne zadanie zorganizo-
wania szkoły od podstaw powierzono Stanisławowi Morawskiemu. Ten były nauczyciel 
Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach zdołał nakłonić wielu nauczycieli z Żyrowic do 
podjęcia pracy w Brynku, zapewniając tym samym wysoki poziom kształcenia. Pierwszy 
rok szkolny rozpoczął się w Brynku 1 września 1945 roku. Szkoła istnieje do dzisiaj, a jej 
mury opuściło ponad 4 tys. absolwentów.

4  Barbara Zając, Biuletyn Informacyjny PRO MEMORIA nr 7, s. 133.
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pracowników muzeum. W piśmie, jakie wpłynęło 8 maja 1980 roku do Technikum 
Leśnego w Brynku, Kierownik Ośrodka Obsługi Turystów przy Państwowym 
Muzeum w Oświęcimiu Monika Sadowska napisała: „Zlecone prace zostały przez 
waszą młodzież wykonane z ogromną sumiennością, rzetelnością mimo wybitnie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych panujących w tym okresie. W trakcie 
wykonywania zadań młodzież wykazała wysokie zdyscyplinowanie, dojrzałość 
społeczną, jak również umiejętności w zakresie wykonywanych wielorakich zadań”.

Ponieważ Muzeum było bardzo zadowolone z przebiegu wiosennych praktyk, 
postanowiono nawiązać z Technikum Leśnym w Brynku współpracę w następnych 
latach. Opracowano długoletni plan współpracy, uwzględniający nie tylko prace 
pielęgnacyjne, ale również wykonanie zadrzewień. Określono również skalę za-
opatrzenia w niezbędny sprzęt. Jeszcze w 1980 roku odbyła się druga tura praktyk. 
Jesienią do Muzeum przybyła kolejna grupa 45 uczniów, podobnie jak wiosną pod 
opieką Piotra Hucia oraz nauczyciela hodowli lasu i maszynoznawstwa leśnego 
Zbigniewa Dynera. Jego zadanie polegało na opracowaniu planu zadrzewień tere-
nu za pomnikiem w Birkenau oraz uzupełnienie zieleni przy krematorium II oraz 
III. To tam doszło do ważnego, jak się później okazało, odkrycia. 24 października 
1980 roku uczeń klasy IIa Lesław Dyrcz znalazł podczas dołowania sadzonek topoli, 
na głębokości ok 40 cm, skórzaną teczkę, a w niej wkład do termosu. Znajdował 
się w nim rękopis w niezrozumiałym dla ucznia języku. O znalezisku natychmiast 
poinformowano pracowników Muzeum. Był to wspomniany na wstępie list Mar-
cela Nadjary´ego. W trakcie wieloletnich praktyk uczniowie z Brynka znaleźli przy 
krematorium III: modlitewnik żydowski, monety, manierki, okulary oraz fragment 
ludzkiej czaszki z otworem po kuli. 

Pamiętny rok 1980 nie skończył się jesiennymi praktykami. Jeszcze zimą 
tego roku już po raz trzeci zjawił się Piotr Huć z grupą sześciu uczniów. Tym razem 
przy pomocy wypożyczonego z Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu specjalnego 
podnośnika przycięli gałęzie drzew rosnących na terenie byłego obozu Auschwitz I 
w pobliżu krematorium oraz wzdłuż drogi obok Blockführerstube. Natomiast na 
parkingu ogłowiono suche topole5. Rok później miały miejsce kolejne praktyki. 
Wiosną 1981 roku 33 uczniów pod kierunkiem opiekunów Eugeniusza Rogacza 
i Romana Kołpowskiego posadziło ok. 1300 drzew, w tym: jarzębinę, czeremchę 
i głóg. Opalikowali także drzewka posadzone przez kolegów w poprzednim roku. 

Oficjalna umowa o stałej współpracy między Muzeum i Technikum została 
zawarta 6 czerwca 1981 roku. Ze strony Muzeum podpisał ją dyrektor Kazimierz 
Smoleń, a ze strony Technikum Leśnego w Brynku Tadeusz Sito. Muzeum powie-
rzyło Technikum Leśnemu pod opiekę 47,64 ha lasu i terenów zadrzewionych. 
Ustalono, że praktyki będą miały charakter co najmniej 2 turnusów rocznie po 35 – 
40 uczniów oraz 2 – 3 osobowe grupy do prac specjalistycznych. Szkoła opracowała 
szczegółowy program przebiegu praktyk6. Ze strony Muzeum został wyznaczony 
kompetentny pracownik, który w całości odpowiadał za współpracę z technikum. 
Przez wiele lat była nią nieoceniona pani Barbara Zając. Oprócz bezpłatnego trans-
portu oraz zakwaterowania Muzeum zabezpieczało wyposażenie uczniów w pod-
stawowy sprzęt (siekiery, łopaty, grabie). Natomiast sprzęt specjalistyczny szkoła 
przywoziła ze sobą, były to głównie piły spalinowe, kosiarki oraz wyposażenie BHP. 
Nieodzowną pomoc okazało w tym zakresie Nadleśnictwo Brynek, które przez lata 
zabezpieczało wyjeżdżające grupy w pilarki i paliwo. Umowa ta zawierała również 
zobowiązanie Muzeum do otwarcia w Technikum Leśnym Izby Pamięci Narodowej. 

5  Barbara Zając, Biuletyn Informacyjny PRO MEMORIA nr 7, s. 133.

Pierwsza grupa biorąca udział w praktykach, wiosna 1980 r.,  
Archiwum ZSLiE w Brynku.

6 Kronika Pamiątkowa, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświę-
cimiu.
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Izbę, której projekt opracowali Teresa Heród oraz Tadeusz Kinowski, uroczyście 
otworzyła 2 kwietnia 1982 roku pani Emeryka Iwaszko. 

Wykonane zadrzewienia za pomnikiem na terenie byłego obozu Birkenau mia-
ły oddzielić optycznie teren Muzeum od znajdujących się w pobliżu pól uprawnych.  
Jak określił to Zbigniew Dyner: „chodziło o to, żeby nie było widać psów biegających 
po polach”. Wykorzystano w tym celu wierzby modrzewie i świerki. Miały tworzyć 
kolorową, ułożoną piętrowo ścianę zieleni. Blisko krematorium posadzono jarzębinę, 
ze względu na charakterystyczną czerwień, a wzdłuż potoku topole. Ponieważ 
współpraca z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince była dla Technikum 
Leśnego w Brynku ważnym wydarzeniem, prowadzono bardzo dokładną kronikę 
przebiegu praktyk. Oprócz opisu wykonanych prac zamieszczano w niej co roku 
bogatą dokumentację zdjęciową, wykonaną dzięki nieocenionemu Zbigniewowi 
Dynerowi. Podobną kronikę z inicjatywy Henryka Płuskiego prowadziło Muzeum. 

Opiekunem, który w szczególny sposób zapadł w pamięć pracownikom 
Muzeum, był Zbigniew Dyner. Jego podejście do młodzieży, organizacja pracy, 
doświadczenie i wiedza zawodowa połączona z ogromnym autorytetem były 
przez wszystkich doceniane. Zbigniew Dyner był emocjonalnie bardzo związany 
z Ausch witz. W 1942 roku zginęła tam jego matka Maria i kuzyn Marian Czar-
necki. Osobiste przeżycia związane z tym miejscem dawały mu energię, aby na 
długo po przejściu na emeryturę nadal przyjeżdżać tu z młodzieżą. Otrzymał wiele 
podziękowań, między innymi uhonorowano go nagrodą „Gdyby zabrakło dziesię-
ciu…” przyznawaną wolontariuszom. To w dużej mierze dzięki nim Miejsce Pamięci 
wygląda tak a nie inaczej. Dyrekcja Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
wielokrotnie dziękowała na piśmie Zbigniewowi Dynerowi za nadzór pedagogiczny 
pełniony podczas praktyk zawodowych.

Praktyki odbywały się według ustalonego przez pana profesora układu. 
Uczniowie po otrzymaniu zadań wykonywali je pod czujnym okiem opiekunów. 
Na koniec praktyk uczeń sam sobie wystawiał ocenę, natomiast nauczyciel ją ko-
rygował (najczęściej w górę). Bardzo szybko wyjazd na praktyki do Oświęcimia stał 
się pewnego rodzaju nagrodą dla ucznia za jego postawę w szkole. Piszę postawę, 
ponieważ składały się na nią: wyniki w nauce, zachowanie w internacie, zaangażo-
wanie w pracach na terenie szkoły, głównie w ogrodzie botanicznym i parku, oraz 
aktywny udział w życiu szkoły (koła zainteresowań, zawody sportowe). Chętnych 
do wyjazdu zawsze było więcej niż miejsc.

Prace w zasadzie co roku były podobne, ale wykonywano je w różnych czę-
ściach obozu. Wiosną przez dwa tygodnie karczowano samosiewy, a jesienią miejsca 

te znowu wymagały interwencji uczniów. Pierwsze turnusy głównie usuwały posusz 
sosnowy i brzozowy. Z czasem prowadzono cięcia o charakterze trzebieży. Regu-
larnie usuwano podszyty oraz samosiewy. Sadzenie drzew i krzewów poprzedzono 
wykonaniem podsypek z odpowiedniej gleby. Wszystkie drzewa palikowano i za-
bezpieczano repelentami przed zgryzaniem. Oprócz prac czysto leśnych uczniowie 
pracowali przy pracach porządkowych na terenie całego Muzeum. Często grabili 
liście, przycinali żywopłoty lub porządkowali osadniki przy krematorium II.

Muzeum zapewniało zawsze bardzo dobre warunki do odbywania praktyk, 
zarówno w dziedzinie zakwaterowania, jak i wyżywienia. Dodatkowo na każdym 
kroku praca uczniów, jak i sami uczniowie spotykali się z ciepłym przyjęciem i nie 
ukrywaną sympatią pracowników Muzeum. Młodzież natomiast odwdzięczała się 
sumiennością  i zdyscyplinowaniem.

Po reformie szkolnictwa Technikum Leśne zmieniło nazwę na Zespół Szkół 
Leśnych i Ekologicznych w Brynku. Uczniowie tej szkoły nadal przyjeżdżali do 
Muzeum. W ciągu kilkudziesięciu lat trwania praktyk ponad tysiąc uczniów chętnie 
pracowało na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wszyscy uczest-
nicy tych praktyk mają szeroką wiedzę na jego temat. Z dumą opowiadają o swoim 
wkładzie w utrzymanie zieleni w Miejscu Pamięci Auschwitz.

Zbigniew Dyner z uczniami w Oświęcimiu, archiwum prywatne Marii Dyner.
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ks. dr LUCJAN BIELAS

Leśnicy stanowili i stanowią specyficzną grupę społeczną. Z jednej strony zwartą 
i umundurowaną, z drugiej zaś rozproszoną, żyjącą na pograniczu lasu i cywilizacji, 
Boga, natury i człowieka.

Patrząc z perspektywy sporego upływu czasu, otwarcia wielu ukrytych kart 
zarówno archiwów, jak i ludzkiej pamięci, a także spoglądając przez pryzmat wielu 
powojennych przemian, Polacy zdali narodowy egzamin podczas II wojny świato-
wej bardzo pozytywnie. Na ten narodowy egzamin złożyły się miliony egzaminów 
poszczególnych Polaków, składanych w bardzo różnych, a często dramatycznych 
okolicznościach. Stawiamy sobie w związku z tym szereg pytań, a wśród nich: 
jakie było przygotowanie naszych Rodaków do tego egzaminu? Na jaką moralną 
próbę byli wystawieni? Co z tej dramatycznej lekcji wynika na przyszłość, dla 
następnych pokoleń naszego Narodu?

To doświadczenie historii jest nie tylko istotne z punktu widzenia czysto 
dokumentacyjnego, ono jest ważne dla refleksji nad aktualnym stanem świado-
mości moralnej i narodowej młodych Polaków. 

Lata przedwojenne1

Po I wojnie światowej stan polskich lasów, zarówno państwowych, jak i prywat-
nych był bardzo zły, czego przyczyną była gospodarka rabunkowa prowadzona na 

1 Opracowaniem szczególnie cennym tego okresu jest: Z  dziejów lasów i leśnictwa pol-
skiego, t. 1, Okres międzywojenny. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Szujeckiego. Red. 
tomu 1 Jerzy Wiśniewski, Warszawa 2006.
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potrzeby wojny. Droga regulacji organizacyjnych i prawnych była przez pierwsze 
dziesięciolecie niełatwa, zarówno z powodu wojny bolszewickiej, jak i różnych 
wewnętrznych  napięć.  Dopiero 27 czerwca 1927 roku zostały uchylone przepisy 
leśne państw zaborczych.

W odradzającej się Polsce zdecydowana większość zasobów leśnych, bo aż 
61,3%, znajdowała się w rękach prywatnych, zaś pozostałe  38,7% pozostawało 
w zarządzie państwowym.

Niewątpliwie przełomowym momentem były reformy rządu Grabskiego, 
w wyniku których 28 czerwca 1924 roku powołano do życia przedsiębiorstwo 
Polskie Lasy Państwowe. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 grud-
nia 1924 roku dotyczące organizacji lasów państwowych dało podstawy do no-
woczesnego zarządzania zasobami leśnymi. Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe  
zostało wyodrębnione z budżetu państwa, co dawało mu pewną samodzielność. 
Przez płacenie podatków i tworzenie miejsc pracy stało się jednym z kreatywnych 
elementów polskiej gospodarki.

Majątkiem Lasów Państwowych administrowała dyrekcja, która przez dzia-
łanie nadleśnictw miała spore możliwości skutecznego zarządzania powierzonymi 
lasami, nieruchomościami, transportem i  pewną przestrzenią przemysłową zwią-
zaną z przemysłem drzewnym. Dawało to bardzo duże możliwości gospodarcze, 
ale domagało się odpowiedzialnych ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach. 
Takimi właśnie ludźmi byli Jan Miklaszewski (1874-1944) i Adam Loret (1884-
1939). Pierwszy z nich skończył Instytut Leśny w Petersburgu. Był pierwszym 
organizatorem administracji polskiego leśnictwa: od 1918 roku był szefem Sekcji 
Lasów w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych, od 1919 – naczelnikiem 
Głównego Zarządu Dóbr Państwowych, a od 1921 – dyrektorem Departamen-
tu Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, do jego likwidacji 
w 1931 roku. W swej działalności naukowej i dydaktycznej związany był z SGGW. 

Z innej „szkoły leśnej” wywodził się Adam Loret. Studiował w Wyższej Szkole 
Leśnej we Lwowie, a następnie w nowoczesnej, z długą tradycją, bo działającej od 
1713 roku, Akademii Leśnej w Tharandt, koło Drezna. Doświadczenie zawodowe 
zbierał, pracując w lasach należących do rodziny Branickich. W odrodzonej po 
I wojnie światowej Polsce, gdy tworzyły się podwaliny administracji leśnej, pełnił 
obowiązki kierownika Warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, a od 1922 roku 
jej dyrektora. Od 1926 roku był specjalnym pełnomocnikiem ministra w sprawach 
administracji Lasów Państwowych, a w 1934 roku został dyrektorem naczelnym 
Lasów Państwowych. O jego dalekowzroczności świadczyć może założenie Polskiej 

Agencji Drzewa (PAGED), w której 90% udziału miały Lasy Państwowe, a 10% 
Żegluga Morska w Gdyni. Za jego rządów powstał Białowieski Park Narodowy2.

Do grona najbliższych współpracowników i doradców Adama Loreta należeli: 
Aleksander Panek (1889-1944), Aleksander Ludwikiewicz (1866-1940), Michał 
Czajkowski (1878-1967), Stanisław Kozerski (1899-?), Franciszek Szkiłłądź (1893-
1976), Józef Miłobędzki (1877-1938), Stanisław Krzyszkowski (1888-1949), Kazi-
mierz Maciejowski (1877-1961). Wnikając w życiorysy współpracowników, można 
stwierdzić, że Loret brał pod uwagę w ich doborze przede wszystkim fachowość 
i zdyscyplinowanie. 

Związek Leśników Polskich (ZLP)

Działaniami, które miały na celu zintegrowanie społeczności leśników i ich ro-
dzin, było m.in. powołanie do życia odpowiednich organizacji społecznych3. Życie 
Polaków pod zaborami i czas dwudziestolecia międzywojennego ujawniały natu-
ralne tendencje do tworzenia organizacji i stowarzyszeń. W Lasach Państwowych 
powstały organizacje, które były zarówno wynikiem potrzeby środowiska, jak 
i potrzeby chwili. Na pierwsze miejsce wybija się Związek Leśników Polskich, 
którego korzenie tkwią w Stowarzyszeniu Leśników Polskich, powstałym jesz-
cze pod koniec I wojny światowej.  Głównym celem ZLP była ochrona szeroko 
rozumianych interesów pracowniczych osób zatrudnionych w lasach. Jego ak-
tywność i skuteczność w międzywojennym okresie była różna, a szczytowy okres 
działalności przypadł na rok 1929. Wtedy to ZLP zrzeszało w swoich szeregach 
6483 członków. Kierunki działalności ogniskowały się w następujących obszarach: 
problemy zatrudnienia i finansów, projekt ustaw, poradnictwo prawne, działalność 
oświatowa oraz zorganizowanie II, III i IV Ogólnego Zjazdu Leśników w latach 
1919, 1921 i 1926. Nie wchodząc w szczegóły, można stwierdzić, że związkowcy 
wnieśli swój wkład w kształtowanie gospodarki leśnej, choć proponowane przez 
nich zmiany nie zawsze spotkały się z  uznaniem. Z biegiem czasu znacznie zma-
lała ilość członków ZLP. 

2 I. Kienzler, w: Dwudziestolecie międzywojenne, t. 34, Darz Bór (Myśliwi i leśnicy), War-
szawa 2014, s. 17.

3 Działalność społeczna i kulturalna leśników i ich rodzin została opracowana przez Je-
rzego Przybylskiego w: Z  dziejów lasów i leśnictwa polskiego, t. 1, dz. cyt., s. 441-480.
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W 1934 roku powstała sekcja autonomiczna Związku Leśników Polskich 
– Rodzina Polska. Na jej czele stanęła Halina Loret, żona Adama. Celem nowo 
powstałej organizacji, która objęła cały kraj, było niesienie pomocy dla rodzin le-
śników, robotników leśnych, pracowników tartaków i tych zatrudnionych, których 
dochody były najmniejsze. O trafności tej inicjatywy mogą świadczyć liczby. Rodzi-
na Leśnika liczyła 1 października 1938 roku 12,5 tys. członków zrzeszonych w 350 
kołach lokalnych. Prowadziła 30 przedszkoli dla ok. 1000 dzieci i 11 burs w ośrod-
kach szkolnych dla 379 dzieci. Do ciekawych inicjatyw organizacji należy utwo-
rzenie Uniwersytetu Powszechnego w Białowieży, zorganizowanie w 1938 roku 
kursu dla niższych funkcjonariuszy DNLP i DLP w Warszawie, organizowanie 
kursów gospodarczych, a przede wszystkim konkretna pomoc w zakresie troski 
o stan zdrowia leśników i ich rodzin.

Niezmiernie ciekawa inicjatywa powstała na terenie dawnej Galicji. Powo-
łano do życia Galicyjskie Towarzystwo Leśne, które z początkowo niewielkiej 
organizacji przekształciło się w Małopolskie Towarzystwo Leśne. W 1925 roku 
na zjeździe we Lwowie powołano do życia Polskie Towarzystwo Leśne (PTL), do 
którego w 1927 roku dołączyła Warszawa, a w 1934 utworzono oddział krakowski 
i poznański oraz oddział w Lidzie (później nowogródzki). Na szczególną uwagę 
zasługują cele PTL zapisane w statucie z 1925 roku. Z jednej strony były one 
gospodarcze, z drugiej zaś naukowe i towarzyskie. Zwrócono szczególną uwagę 
na uwrażliwienie społeczeństwa na problemy gospodarki leśnej. Z jednej strony 
edukacja, z drugiej stworzenie przestrzeni na inicjatywę oddolną. Formą takiej od-
dolnej inicjatywy było powstanie już w 1921 roku Spółdzielni Leśników we Lwowie. 
Jej celem było wykorzystanie fachowców, leśników zrzeszonych w Małopolskim 
Towarzystwie Leśnym do podniesienia jakości gospodarstw leśnych. Spośród wielu 
praktycznych celów SL najbardziej efektywne okazało się pośrednictwo handlowe. 
Za tym przykładem poszli inni, podejmując podobne inicjatywy spółdzielcze. Ten 
ruch organizacyjny świadczy najlepiej o zapotrzebowaniu społecznym na tego 
typu praktyczne inicjatywy.

Niewątpliwą zasługą PTL było zaakcentowanie leśnictwa w gospodarce 
narodowej. Bardzo ważną była próba stworzenia pewnej wspólnej płaszczyzny 
między lasami państwowymi a własnością prywatną. Niestety wewnętrzne tarcia, 
wynikające z różnic pokoleniowych, które w przestrzeni międzywojennej miały 
szczególnie duże znaczenie, osłabiły siłę działania PTL. Do tego doszły bardzo 
silne wpływy właścicieli lasów, przedsiębiorców, kupców drzewnych, którzy na 
uwadze mieli często tylko własny zysk.

Szkolnictwo – ogólne i zawodowe

W procesie integracji narodowej, społecznej, gospodarczej i państwowej, szkoła 
odgrywała szczególnie istotną rolę. Długi okres niewoli był tragicznym doświad-
czeniem, gdyż młode pokolenia Polaków były rusyfikowane i germanizowane, 
jednak jedna rzecz była pozytywna: rozwijał się patriotyzm i tęsknota za wolną 
Ojczyzną. Odrodzenie wolnej Polski po I wojnie światowej nie było przypadkowe 
i wiele Polaków kosztowało. Nie była to tylko przelana krew, ale wielopłaszczy-
znowa praca wielu Polaków, którzy może nawet wolnej Ojczyzny nie doczekali, 
ale ją wypracowywali. Dotyczy to między innymi polskiej szkoły, której kształt 
przygotowywano jeszcze podczas trwania narodowej niewoli. 

W naszym rozważaniu dotyczącym leśników trzeba pamiętać, że przeszli 
przez szkołę, w której język polski i literatura polska były bardzo mocno akcento-
wane.  Warto wspomnieć, że kładziono ogromny nacisk na właściwy dobór lektur, 
na umiejętność czytania ze zrozumieniem. W wychowaniu szkolnym było miejsce 
na katechezę, traktowaną zasadniczo z należytą powagą. Jest rzeczą znamienną, 
że kiedy czytamy wspomnienia leśników, których edukacja przypadała na czas 
międzywojenny, wyczuwamy natychmiast mocne i pozytywne piętno edukacji 
zarówno szkolnej, jak i domowej. Było miejsce w wychowaniu na kształtowanie 
relacji z Bogiem, na pamięć o przodkach i na miłość do Ojczyzny4. W „Przewodniku 
Gajowego” wydanym w 1937 roku przez Dowództwo Okręgu Nr III w Grodnie, 
mamy nie tylko część praktyczną związaną z wykonywanym zawodem z odnie-
sieniem do etyki, ale również część bardzo praktyczną poświęconą przysposobie-
niu wojskowemu. Rozdział autorstwa Antoniego Patla: „Polska i jej mieszkańcy” 
zaczyna się od wiersza Edwarda Kłonieckiego, który w tamtym czasie i w tamtej 
przestrzeni treściowej miał swój szczególny wyraz:

Jakże nie kochać tej ziemi
pod onem niebem – 

jeśli nas poi swojemi
wodami, wiecznie słodkiemi

i karmi chlebem

4 Przez cały okres międzywojenny funkcjonowało Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i  Oświecenia Publicznego  (MWRiOP). Już sama nazwa tego państwowego organu 
wskazywała na politykę łączenia pewnych wartości.
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Jakże nie kochać swych braci
z łanu a roli,

jeśli z tych szarych postaci
orłowie wstają skrzydlaci

ku lepszej doli.

Jakże nie kochać rubieży
ojczystej  włości,

jeśli tysiące tam leży
ojców i naszej młodzieży

w imię Wolności! 5

Słowo, które pojawia się najczęściej, to „kochać”. Dziś w odniesieniu do 
Ojczyzny i przodków jest kompletnie niezrozumiałe. W tamtych czasach była to 
synteza wiary, patriotyzmu i odpowiedzialności, posuniętej aż do oddania swojego 
życia. Nie trzeba będzie długo czekać na bolesny egzamin Polaków z tych właśnie 
wartości, które były przekazane przez domy rodzinne, przez Kościół i przez szkołę. 
To właśnie do świata tych wartości będą sięgać Polacy w momentach trudnych 
wojennych decyzji, o niewyobrażalnych konsekwencjach. Właśnie w tych katego-
riach warto popatrzeć na przygotowanie zawodowe leśników tamtego okresu i to 
na wszystkich jego poziomach6. 

W szkolnictwie wyższym specyfiką polskiego modelu wykształconego po 
zaborach była różnorodność placówek naukowych. Wydziały Leśne w Poznaniu 
i Krakowie były związane z uniwersytetami, we Lwowie z Politechniką, a Warszawa 
poszła modelem Hochschule für Bodenkultur z Wiednia. Samych tylko inżynie-
rów leśnictwa do II wojny światowej wykształcono ponad 2 tys. Doktorów nauk 
leśnych 33, zaś habilitowanych 14. W sumie można mówić o sporym sukcesie7.

Na początku okresu międzywojennego szkolnictwo średnie nie było brane 
pod uwagę. Można powiedzieć, że zrodziło się z potrzeby życiowej. Szkoły leśne 
z 3-letnim okresem nauczania działały w Łomży, Białokrynicy (Liceum Krze-
mienieckie), w Czernichowie koło Krakowa i w Żyrowicach koło Słonima. Do 
1938 roku wykształciły około 600 techników leśnictwa. Oprócz tego funkcjo-
nowały państwowe szkoły dla leśniczych, których było pięć: w Margoninie (woj. 
poznańskie), w Zagórzu koło Częstochowy, w Bolechowie (woj. stanisławowskie), 
w Białowieży i w Cieszynie. Prowadzono w nich 11-miesięczny kurs o wysokim 
poziomie zawodowym. Szkoły posiadały internaty i duże możliwości zorganizo-
wania praktyk. 

Poza państwowymi szkołami prowadzono kursy dla borowych, gajowych 
i różnych innych grup pracowników leśnych, a niektóre z nich cieszyły się bardzo 
dobrą renomą8. 

Znakomitym świadectwem wychowania leśników czasu międzywojennego 
są wspomnienia żyrowiaków. Zawarte w trzech tomach, pokazują one nie tylko 
historię powstania szkoły i jej działania, ale są przede wszystką historią napisaną 
przez życiorysy absolwentów. Stanowią znakomity materiał dla poznania leśników 
szczególnie ze ściany wschodniej Rzeczypospolitej. Opowiadają o ich fascynacji 
zawodem, poczuciu odpowiedzialności i dramatach związanych z wkroczeniem 
Armii Czerwonej i z okupacją niemiecką, a także o niełatwych powojennych losach 
tych, którzy przeżyli 9.

Komitet Organizacyjny Przysposobienia Wojskowego

Coraz bardziej napięta sytuacja na forum międzynarodowym była niewątpliwym 
impulsem do powołania w 1933 roku Komitetu Organizacyjnego Przysposobienia 
Wojskowego Leśników. Była to wspólna inicjatywa Zarządu Głównego Związku 
Leśników Polskich oraz kierownictwa Lasów Państwowych. Przewodniczącym 
został Adam Loret, zaś wiceprzewodniczącymi byli Marian Nagabczyński i Leon 
Rutkowski. Komitety organizacyjne powstały w: Białowieży, Lwowie, Łucku, 5 E. Kłoniecki w: Przewodnik Gajowego, Grodno 1937, s. 21.

6 Syntetyczne opracowanie historii szkolnictwa leśnego w dwudziestoleciu międzywojen-
nym przedstawił  wraz z podaniem literatury, A. Grzywacz, Nauka i szkolnictwo leśne, 
w: Z  dziejów lasów i leśnictwa polskiego, t. 1, dz. cyt., s. 381-416. Bardzo ciekawy rys tego 
problemu w obszarze szkolnictwa średniego zawarł w swej pracy R. Bąk, Średnie szkol-
nictwo leśne w latach 1945-1990,  praca doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. 
dra hab. J. Chrobaczyńskiego,  Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Instytut Historii, 
Kraków 2005, s. 35- 49.

7 A. Grzywacz, dz. cyt., s. 397.

8 A. Grzywacz, dz. cyt., s. 408-414.
9 Stanisław Morawski, Mieczysław Saramowicz,  Księga Pamiątkowa Żyrowiaków, t. I i II, 

Gołuchów – Kielce 1990.
    Mieczysław Saramowicz, Antoni Tronina, Księga Pamiątkowa Żyrowiaków, t. III, Gołu-

chów 1999.



30

LUCJAN BIELAS

31

FORMACJA I BOLESNY EGZAMIN POLSKIEGO LEŚNIKA

Poznaniu, Radomiu, Toruniu, Siedlcach, Warszawie i Wilnie. O wadze inicjatywy 
najlepiej świadczą liczby. W 1934 roku organizacja liczyła 11 030 członków zrze-
szonych w 431 kołach, a w 1939 roku 12 500 członków zrzeszonych w 464 kołach.

Trudno znaleźć lepsze podsumowanie nie tylko szkoleń wojskowych, ale 
formacji leśników okresu międzywojennego od wypowiedzi Adama Loreta, nie-
wątpliwie najbardziej odpowiedzialnej i kompetentnej osoby pośród leśników tego 
okresu.  Na Walnym Zjeździe Delegatów PWL 16 czerwca 1939 roku świadomy 
dziejowej chwili stwierdził m.in.:

(…) Określone w Statucie cele i zadania nakładają na nas trojakie obowiąz-
ki: w stosunku do nas samych, w stosunku do innych członków organizacji, 
wreszcie w stosunku do ogółu społeczności, w której żyjemy, i Państwa.

Pierwszy z tych obowiązków żąda od nas wykształcenia w sobie kar-
ności oraz wyrobienia dzielności fizycznej i moralnej, drugi – rozwijania 
i pogłębiania wśród członków organizacji poczucia koleżeństwa i wspólnoty 
przez organizowanie pomocy wzajemnej; trzeci wreszcie żąda kształcenia 
i wyrabiania w sobie instynktów zbiorowych, które by zbliżały nas z życiem 
reszty społeczeństwa, pozwały nam dokonywaną przez Państwo pracę nad 
utrwalaniem potęgi Rzeczpospolitej rozumieć i czynnie z nią współpracować, 
przede wszystkim w zakresie pomnożenia sił obronnych Państwa.

Cel wymieniony ostatnio jest właściwie celem głównym naszej 
organizacji.

Minął czas, kiedy sprawami obrony zajmowała się w każdym kraju 
tylko pewna, stosunkowo nieznaczna część jego ludności; dziś każdy bez 
wyjątku powołany jest do uczestnictwa w pracy nad przygotowaniem nale-
żytej obronności Państwa i aby to osiągnąć, każdy musi dać w tym kierunku 
swój najlepszy maksymalny wysiłek. 

Słowa, które mówię, są proste, niewątpliwie wielokroć już przez Panów 
słyszane, dobrze rozumiane. Ale od zrozumienia do czynu droga jest jeszcze 
daleka. To, co rozum wskazuje, musimy wchłonąć w siebie jak powietrze, 
aby wypełniało całą naszą istotę, musimy przeprowadzić przez serce warem 
żywo tętniącej gorącej krwi, a wówczas dopiero będziemy zdolni do aktu 
woli skutecznego działania.

Charakter pracy zawodowej leśnika oraz trudności wynikające z geo-
graficznego rozłożenia ośrodków, z działalności organizacji czynią udział 
nasz w pracy nad pomnożeniem sił obronnych Państwa rozleglejszym 

i trudniejszym niż jakiejkolwiek organizacji pokrewnej i dlatego też pra-
ca organizacyjna i wychowawcza PWL powinna mieć rozleglejszy zakres 
i intensywniejsze tempo niż innych organizacjach PW. Praca ta musi liczyć 
się zawczasu z wielką różnorodnością zadań, jakie członkom PWL będą 
postawione poza zadaniami czysto wojskowymi; należeć do nich będą przede 
wszystkim obrona przeciwlotnicza obiektów leśnych i przemysłowych oraz 
zaspokajanie zwiększonego zapotrzebowania kraju na drewno i materiały 
drzewne. Zwłaszcza to ostatnie zadanie członkowie PWL spełniać będą, nie 
jako organizacja, ale jako urzędnicy czy robotnicy wykonujący swą pracę 
w warunkach nie efektownej żmudnej codzienności. 

Dzisiaj, gdy jedynie pełnemu opanowania pogotowiu zawdzięcza 
Państwo poszanowanie swych spraw i granic, świadomość tych naszych 
obowiązków nie może słabnąć ani na chwilę. 

W wysiłku zbrojnym, jaki może podjąć będziemy musieli, przestają 
istnieć granice między frontem a tyłami, a od sprawnego działania wszyst-
kich choćby i najniepozorniejszych komórek pracy i produkcji zależy w tej 
mierze, co od brawury szturmującego plutonu.

Oczekuję, że członkowie PWL będą tą wzorową kadrą wnoszącą do 
zwykłych codziennych zajęć pełne zrozumienie, wysiłek i dyscyplinę.

Tak pojęte i wypełnione zadania organizacji będą należytym wypeł-
nieniem obowiązków i właściwym udziałem leśnictwa w wysiłku zbrojnym 
Narodu.

Proszę Panów Delegatów, jako tych żywych pośredników w przeno-
szeniu woli kierownictwa wzdłuż szczebli hierarchii kół i okręgów, byście 
tą konieczność maksymalnego wysiłku wychowawczego i organizacyjnego 
roznieśli po kraju.

Chcę byście byli naprawdę gotowi by każdy bez wyjątku członek Przy-
sposobienia Wojskowego Leśników było żołnierzem – obywatelem, człowie-
kiem świadomym, ofiarnym, pełnym inicjatywy i wytrwałym w swej pracy.

Bo zwycięstwo będzie udziałem tych, co wytrwają bodaj jedną minutę 
dłużej i nieustępliwiej od przeciwników.

 (…)10

10  Echa Leśne,  nr 25, 1939 r.
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Komentarz do powyższego tekstu napisały wydarzenia, które Adam Loret 
przewidywał, na które przygotowywał siebie i leśników. W pięć dni po wybuchu 
wojny, 5 września 1939 roku,  Adam Loret wraz z Dyrekcją Naczelną ewakuował 
się na wschód. Nie skorzystał z propozycji ucieczki z kraju. 17 września został 
zatrzymany przez radzieckich żołnierzy w miejscowości Naliboki. Internowany, 
zmarł na przełomie 1939 i 1940 w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach11. 

Jan Miklaszewski, tak jak wspomnieliśmy, druga wielka postać polskich 
lasów, zmarł z wycieńczenia 5 lutego 1944 roku w Warszawie. 

Okupacja 

Praca leśnika jest ze swej natury związana z terenem. Kiedy wojska okupacyjne 
porozrywały polski organizm państwowy, leśnicy znaleźli się w różnych sytuacjach 
życiowych. Tereny bezpośrednio wcielone do Rzeszy podlegały polityce oczysz-
czania z ludności polskiej. Wielu Polaków zostało przymusowo wysiedlonych do 
Generalnego Gubernatorstwa, wywiezionych na roboty do Niemiec, pozbawionych 
własności, a wielu, uznanych za szczególnie niewygodnych, wywieziono do obozów. 
Na miejsce Polaków sprowadzano Niemców z Rzeszy, krajów nadbałtyckich lub 
rejonów Morza Czarnego. Na Pomorzu i Śląsku zmuszano Polaków do porzucania 
swojej narodowości na rzecz narodowości niemieckiej (podpisanie tzw. volkslisty).

Proklamowane 26 października 1939 roku Generalne Gubernatorstwo ze 
stolicą w Krakowie było obszarem całkowicie zależnym od Rzeszy, krajem, można 
powiedzieć, pobocznym. 

W wyniku agresji na Polskę rozpoczętej  17 września 1939 roku ZSRR przejął 
okręg wileński, który na krótko przekazany Litwie, później wraz nią oraz Łotwą 
i Estonią został całkowicie wchłonięty przez radzieckie imperium. Pod pozorem 

„demokratycznych” wyborów Zachodnią Białoruś i Zachodnią Ukrainę włączono 
do republik radzieckich. Na tym terenie rozpoczęła się wywózka niepożądanych 
Polaków w głąb sowieckiego państwa. Represjami zostali dotknięci w pierwszej 
kolejności przedstawiciele polskich władz wojskowych, policji,  wyżsi urzędnicy, 
fabrykanci, księża, a także leśnicy. Po sporządzeniu ewidencji  polskiej ludności 

zorganizowano cztery masowe deportacje. Trzy z nich odbyły się w 1940 roku 
(9/10 lutego, 13/14 kwietnia, 29/30 czerwca). W 1941 roku zorganizowano czwar-
tą deportację, która objęła 22 maja Ukrainę, zaś 19 czerwca Białoruś. Masową 
wywózką ludności, stanowiącą charakterystyczny i wypróbowany element so-
wieckiego sposobu zarządzania, zostało objętych ok. 320 tys. obywateli polskich, 
w tym ok. 210 tys. Polaków12. Okupant radziecki dysponował nie tylko łagrami, 
ale także ogromnymi przestrzeniami, na których mógł wprowadzać różne formy 
niewolniczej pracy przeznaczonej dla zesłanej ludności. 

W wyniku wojny niemiecko-radzieckiej, rozpoczętej 22 czerwca 1941 roku, 
Białostocczyzna została przyłączona do Prus Wschodnich, natomiast Generalne 
Gubernatorstwo zostało powiększone o dystrykt, w skład którego weszły byłe 
województwa: lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie.

W tej rozczłonkowanej wojną Polsce sytuacja leśników była uzależniona od 
polityki władz okupacyjnych. 

Na terenie Generalnego Gubernatorstwa lasy zostały przejęte przez władze 
okupacyjne i poddane polityce prowadzonej wojny. Mimo tego, że był to teren 
Rzeczypospolitej najbardziej ubogi w lasy, dla gospodarki okupanta leśnictwo 
jawiło się jako ważna gałąź. Wprowadzając własny porządek, Niemcy próbowali, 
jak tylko to było możliwe, umniejszać dotychczasowym osiągnięciom rozsławionej 
w Europie polskiej gospodarki leśnej13.

Niemieckich leśników nie było na terenie Generalnego Gubernatorstwa zbyt 
dużo – ok. 2%. Resztę stanowili Polacy i niewielka grupa leśników ukraińskich. 

Sytuacja polskich leśników była w tej przestrzeni bardzo trudna. Z jednej 
strony musieli podporządkować się okupantowi i jego rozporządzeniom. Sankcje 
były duże. Posądzenie o brak subordynacji, sabotaż, czy sprzyjanie wrogim ele-
mentom – partyzantom groził wywiezieniem do Auschwitz. Z drugiej zaś strony 
leśnicy, szczególnie ci, którzy pracowali w terenie, byli zaangażowani w konspirację. 
Paradoksalnie, przed wojną zostali do tego znakomicie przygotowani. 

Na wniosek gubernatora Hansa Franka w 1940 roku zostały powołane od-
działy tzw. Forstschutz, czyli niemieckiej straży leśnej, której głównym zadaniem 

11 Aktualny stan wiedzy na temat śmierci Adama Loreta, opracowany w artykułach autor-
stwa: Zdzisława Bednarza i Magdalenę Frączek, Józefa Brody oraz Grzegorza Lenarta 
w: Z dziejów lasów i leśnictwa polskiego. Losy Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych i jej 
dyrektora Adama Loreta, t. II, Warszawa 2006, s. 23-60. 

12 S. Ciesielski, W. Materski, A. Paczkowski, Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli 
polskich, Ośrodek KARTA, Warszawa 2000, s. 1-32.

13 Dr Eissfeldt,  Forst-und Holzwirtschaft, w: Das General-Gouvernement, Würzburg 1942, 
s. 127-134.
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miało być zwalczanie plagi kradzieży leśnej, oczyszczanie lasów z „band i kłusow-
ników”, czyli przede wszystkim partyzantów. Oddziały Forstschutzu liczyły ok. 
2000 osób rekrutowanych w całej Rzeszy, które przeszły dwumiesięczne szkolenie 
w okolicach Opola14.

Trzeba wczuć się w niezmiernie trudną sytuację sumienia, w jakiej znalazł 
się polski leśnik na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Był świadomy Bożych 
praw i opatrzności Najwyższego, kochał Ojczyznę i był przygotowany do walki 
o nią jako, można powiedzieć, ostatni żołnierz. W lesie swój dom mieli partyzanci 
i różni zbiegowie oraz ukrywający się Żydzi. W środku tej rzeczywistości również 
on miał swój dom i często swoją rodzinę, za którą czuł się  przede wszystkim 
odpowiedzialny. Tym leśnikom, często zapomnianym, którzy w tych ekstremal-
nie trudnych warunkach pracowali i za swoją uczciwość często wraz ze swymi 
rodzinnymi oddali życie, należą się pamięć i najwyższy szacunek.

W analizie postawy leśników wobec okupanta trzeba przyznać, że ich posta-
wa moralna była godna podziwu. Tylko nieliczni splamili się współpracą z wrogiem. 
Brali udział we wszystkich organizacjach zbrojnych w walce z najeźdźcą i zapłacili 
za to wysoką cenę15.

Na terenach bezpośrednio włączonych do III Rzeszy plan zagospodarowa-
nia lasów był elementem całości polityki na tych terenach, które docelowo miały 
być ściśle zjednoczone z całością Niemiec. Polityka leśna na tym obszarze była 
ściśle związana z polityką ludnościową. Postanowiono grunty słabej jakości zalesić, 
również te, na których znajdowały się gospodarstwa rolne (nie tylko Polaków). 
Ludność polską, jak już wspomniano, wysyłano do Generalnego Gubernatorstwa, 
a na te tereny sprowadzano ludność niemieckiego pochodzenia, z rejonów Bałtyku 
i znad Morza Czarnego. Te ambitne plany III Rzeszy nie zostały jednak, z wiado-
mych przyczyn, zrealizowane16. 

Dla polskich leśników mieszkających na ziemiach polskich zagarniętych 
przez ZSRR nie był to łatwy czas. Można próbować odtworzyć ich sytuację przede 

wszystkim na podstawie zachowanych wspomnień. Nie tyle na początku Armia 
Czerwona stanowiła zagrożenie, ile miejscowe bandy, które wykorzystując sy-
tuację polityczną między Polską a ZSRR, jeszcze przed wojną rozwijały swoją 
działalność17. Osobnym tematem są deportacje na Sybir polskich rodzin, w tym 
również leśników.

Droga do ziemi ojczystej była daleka. Nawiązanie stosunków dyploma-
tycznych między rządem polskim w Londynie a rządem radzieckim (30 lipiec 
1941 roku) i wydany dekret Prezydium Rady Komisarzy Ludowych ZSRR o am-
nestii dla deportowanych Polaków znacznie poprawiły los zesłańców. Wielu udało 
się na południe, aby dołączyć się do powstającej armii gen. W. Andersa18.

Liczba ofiar wśród leśników jest trudna do oszacowania. Wydaje się, że po-
śród różnych prób, najlepszym opracowaniem jest praca Macieja Borczyńskiego, 
zawierająca prawie 5000 not biograficznych leśników i drzewiarzy z czasów wojny. 
Według autora na terenach objętych okupacją niemiecką straty przedstawiały się 
następująco:

- polegli w wojnie obronnej przeciw Niemcom – 48 leśników,
- polegli w walkach partyzanckich i akcjach dywersyjnych – 181 leśników,
- zabici w egzekucjach i pacyfikacjach – około 824 leśników,
- zamordowani w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych – 279 

leśników. 
To daje razem liczbę 1332 osób19. 
Trudno jest oszacować ilość ofiar pod okupacją sowiecką. Badania mogły 

zacząć się dopiero po 1990 roku. Podczas zbrodni w  Katyniu i Charkowie zostało 
zamordowanych około 130 leśników. 

Możliwe, że Sowieci zamordowali około 200 leśników (nie licząc jeńców), 
zaś z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło ich ok. 80.

14 Józef Broda, w: Z dziejów lasów i leśnictwa polskiego, Przejęcie przez władze okupacyjne 
polskich lasów pod swój zarząd i organizacja administracji leśnej,  t. II, Warszawa 2006, 
s. 65-81.

15 Konrad Bul, w: Z dziejów lasów i leśnictwa polskiego, Leśnicy w szeregach polskiego pod-
ziemia, t. II, Warszawa 2006, s. 145-182.

16 Józef Broda, w: Z dziejów lasów i leśnictwa polskiego, Gospodarka Leśna na okupowanych  
terenach w okresie wojny, t. II, Warszawa 2006, s. 98-101.

17 Józef Broda, w: Z dziejów lasów i leśnictwa polskiego, Leśnicy polscy na ziemiach wschod-
nich przed i po wkroczeniu Armii Czerwonej we wrześniu 1939 r.,  t. II, Warszawa 2006, 
s. 221-235.

18 Józef Broda, w: Z dziejów lasów i leśnictwa polskiego, Masowa deportacja leśników pol-
skich z ziem wschodnich w głąb Związku Radzieckiego w 1940 r.,  t. II, Warszawa 2006, 
s. 221-235.

19 Maciej Borczyński, Almanach polskich leśników kombatantów, Poznań 1997, s. 39.
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Badania nad określeniem liczby pozostałych ofiar są jeszcze w toku.  Liczba 
leśników i członków ich rodzin, szczególnie wśród deportowanych, którzy stracili 
życie, jest bardzo szacunkowa i może  sięgać ok. 8 do 10 tys. osób20.

Podsumowanie

Kiedy czytamy biogramy leśników, którym dane było przeżyć okupację wojenną 
w różnych jej wymiarach, powstaje niezmiernie budujący obraz polskiego leśnika. 
Egzamin wojenny bardzo wielu zdało celująco. Warto postawić sobie pytanie: co 
z tej bardzo bolesnej lekcji historii możemy i powinniśmy wynieść dla naszego 
dzisiaj i jeżeli taka będzie wola Boga, dla naszego jutra?

Cycero sugeruje, że historia jest nauczycielką życia i zaraz dodaje, iż ten, kto 
jej nie zna, jest ciągle jak dziecko, czyli niedojrzały. Spróbujmy więc wyodrębnić 
z tej lekcji kilka ważnych wniosków:

-  Przede wszystkim leśnik to nie tylko zawód. To pewna misja i powołanie. 
Jest to wyjątkowa relacja z Bogiem i jego aktem stwórczym, a także z czło-
wiekiem, któremu las został dany. Podstawą tej relacji jest poszanowanie 
prawa Bożego, co daje właściwą równowagę; 

-  W kształceniu leśnika powinna być zawarta droga do wykształcenia har-
monii między tym, co duchowe i tym, co fachowe. Zaprzeczeniem zasady 
benedyktyńskiej: „Ora et labora” stało się „Arbeit macht frei”; 

-  Człowiek lasu jest wolny, ale i zdyscyplinowany;
-  Las jest sporą częścią Ojczyzny, jej piękna i jej gospodarki;
-  Leśnictwo domaga się zarówno umiejętności pracy indywidualnej, jak 

i zespołowej;
-  Ogromna odpowiedzialność spoczywa na tym, kto podejmuje się być głów-

nym odpowiedzialnym. Ważna jest jego osobowość, fachowość, uczciwość 
oraz umiejętność doboru współpracowników;

-  Bardzo ważna jest troska o las ojczysty, ale ważna jest też umiejętność ko-
rzystania ze światowych osiągnięć w dziedzinie leśnictwa.

I wreszcie ważna jest pamięć o tych, którzy byli przed nami. Nie tylko o lekcji, 
jaką zostawili, ale również o pomocy, jaką mogą świadczyć żywym w Świętych 
Obcowaniu. Dla wierzących jest to niezmiernie ważna pomoc, aby zło dobrem 
zwyciężyć. Jak ważna jest też świadomość, że Stwórca na końcu końców naprawi 
wszelkie zło, które człowiek uczynił.

 

 

20 Aktualny stan badań dotyczących strat osobowych wśród leśników w czasie wojny 
przedstawił Józef Broda w: Z dziejów lasów i leśnictwa polskiego, t. II, Warszawa 2006, 
s. 308-322.
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WSTĘP

LEŚNICTWO W POLSCE PO WYBUCHU  
II WOJNY ŚWIATOWEJ

PIOTR KACPRZAK

Na obszarze przedwojennej Polski zajętym w 1939 roku przez ZSRR funkcjono-
wały Dyrekcje Lasów Państwowych w: Lwowie, Łucku, Białowieży oraz częściowo 
Siedlcach i Wilnie.

W początkowym okresie władze sowieckie powierzyły tymczasowe zarzą-
dzanie lasami Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie dotychczasowemu jej 
dyrektorowi inż. Janowi Dunin-Markiewiczowi. 10 lutego 1940 roku został depor-
towany w głąb ZSRR i ślad po nim zaginął. Deportacja z 9 na 10 lutego 1940 roku 
w dużym stopniu objęła przedwojennych pracowników polskiej administracji 
leśnej, pracujących na różnych stanowiskach, oraz ich rodziny1.

Z kolei inż. Stefan Modzelewski, dotychczasowy Dyrektor Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Łucku, we wrześniu 1939 roku ewakuował Dyrekcję na Polesie. 
W połowie października 1939 roku przyjechał do Białowieży, gdzie został aresz-
towany przez NKWD i wywieziony do gułagu w okolice Archangielska. Zmarł 
27 lutego 1943 roku w szpitalu w Jemiecku, w obwodzie archangielskim. 

Inż. Karol Neyman (Nejman), Dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Bia-
łowieży, we wrześniu 1939 roku został wraz z Dyrektorem Naczelnym Lasów Pań-
stwowych inż. Adamem Loretem aresztowany przez Rosjan i najprawdopodobniej 
obaj zostali zamordowani w niewyjaśnionych okolicznościach.

Administrowanie lasami wymienionych Dyrekcji przejęli Rosjanie z pomocą 
Białorusinów i Ukraińców. Większość polskiego personelu leśnego została zwol-
niona z pełnionych stanowisk i w dużym stopniu – wraz z rodzinami – wywieziona 
w głąb ZSRR. 

1 Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w  głąb ZSRR 1939-1945. Przegląd piśmien-
nictwa, pod red. Tadeusza Walichnowskiego, PWN, Warszawa 1989, s. 38, 76, 77.



40

PIOTR KACPRZAK

41

LEŚNICTWO W POLSCE PO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Litwa
Jaki był los polskich leśników i ich rodzin w zaistniałej sytuacji na Wileńszczyźnie 
i w Wilnie? W skład państwa litewskiego weszła bowiem tylko niewielka część 
państwa polskiego i jednocześnie byłego województwa wileńskiego. W okresie 
międzywojennym w Wilnie miała siedzibę Dyrekcja Lasów Państwowych, na czele 
której stał dyrektor Edward Szemioth, który najprawdopodobniej w nocy z 16 na 
17 września 1939 roku przekroczył granicę polsko-litewską. Struktury organiza-
cyjne leśnictwa na Litwie przestały funkcjonować. Większość lasów i administracji 
leśnej przeszła do sowieckiej strefy okupacyjnej.

Tereny pod okupacją niemiecką
W obszarze przedwojennej Polski włączonym do Rzeszy przed wybuchem wojny 
miały siedziby trzy Dyrekcje Lasów Państwowych w: Toruniu, Poznaniu i Cieszynie 
oraz częściowo Dyrekcje Lasów Państwowych w Warszawie i Wilnie. Inż. Teofil 
Lorkiewicz, Dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, już na początku 
września 1939 roku wyjechał do Warszawy, gdzie po pewnym czasie włączył się 
w organizowanie Rady Głównej Leśnictwa – Cywilnego Ruchu Oporu Leśników. 
Inż. Władysław Chwaligogowski, Dyrektor Dyrekcji Lasów Państwowych w To-
runiu, we wrześniu wyjechał do Lwowa, gdzie także włączył się w organizowa-
nie Cywilnego Ruchu Oporu Leśników. Unikając aresztowania ze strony NKWD, 
wyjechał do Warszawy. Także inż. Franciszek Grychowski wyjechał z Cieszyna. 
Tym samym wymienione Dyrekcje przestały funkcjonować, a po włączeniu tych 
ziem do Rzeszy zaczęło obowiązywać niemieckie prawo leśne. Polski personel 
leśny został zwolniony z zajmowanych stanowisk, a znaczna jego część musiała 
wyjechać wraz z rodzinami – pod przymusem lub dobrowolnie – do Generalnego 
Gubernatorstwa, gdzie znalazła warunki do przeżycia. 

Generalne Gubernatorstwo
Nadzorem ze strony władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie objęte 
zostały wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego, w tym gospodarka 
leśna, przemysł leśno-drzewny oraz gospodarka łowiecka, które zostały zorga-
nizowane na wzór niemiecki. Cała administracja i gospodarka  leśno-drzewna 
stanowiące jedność, podporządkowane zostały w całej rozciągłości produkcyjnym 
potrzebom wojennym i gospodarczym Rzeszy Niemieckiej. Wraz z powołaniem 
Generalnego Gubernatorstwa utworzone zostały władze administracyjne w dys-
tryktach. W ich strukturach organizacyjnych funkcjonowały także władze leśne.

Przepisy niemieckiego prawa leśno-drzewnego i łowieckiego  
w latach 1939-1945

   W zakresie prawa leśnego stanowionego przez Niemców na terenach okupowanej 
Polski najistotniejsze znaczenie posiadało wydane 31 października 1939 roku 

„Rozporządzenie o leśnictwie i łowiectwie w Generalnym Gubernatorstwie”, 
którego pełny tekst brzmiał następująco2:     

Rozporządzenie
o leśnictwie i łowiectwie w Generalnym Gubernatorstwie

z dnia 31 października 1939 r.

Na podstawie §5 ust.1 Dekretu Führera i Kanclerza Rzeszy Niemieckiej o Admi-
nistracji okupowanych polskich obszarów z dnia 12 października 1939 r. (Reichs-
gesetzbl. I S. 2077, Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej I s. 2077) rozporządzam:

§1 Na mocy poruczonej mi przez Führera władzy nad leśnictwem i łowiectwem 
przekazuję administrację całkowitego leśnictwa i łowiectwa kierownikowi 
Wydziału Lasów Urzędu Generalnego Gubernatora.

§2 Wydział Lasów Urzędu Generalnego Gubernatora zarządza bezpośrednio 
państwowymi lasami oraz ich leśniczymi i gospodarczymi przedsiębiorstwami 
ubocznymi jak również ich organizacją sprzedaży drewna (PAGED). 
Wymieniony Wydział uprawniony jest do objęcia powierniczego zarządu i 
innych przedsiębiorstw leśniczych wraz z ich ubocznymi przedsiębiorstwami 
ze względów państwowo- lub gospodarczo-politycznych.

§3 Wszystkie nie bezpośrednio państwowo zarządzane przedsiębiorstwa le-
śnicze podlegają nadzorowi i prawu rozporządzenia Wydziału Lasów Urzędu 
Generalnego Gubernatora. Wspomniany Wydział szczególnie uprawiony jest 

2 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów. Nr 4 
z 1939 r., s. 25-26.
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do wydawania zarządzeń względem ilości wyrębu drzewa, obrotu drewna, 
kierowania zbytu i kształtowania cen.

§4 Wszystkie nie bezpośrednio państwowo zarządzane przedsiębiorstwa 
gospodarki drewnej (przedsiębiorstwa obrabiające drzewo, o ile wytwarzają 
półfabrykaty z drewna, oraz odnośne przedsiębiorstwa sprzedaży) podlegają 
nadzorowi i prawu rozporządzenia Wydziału Lasów Urzędu Generalnego 
Gubernatora. Wspomniany Wydział ma szczególnie prawo wydawania re-
gulujących rynek rozporządzeń, nakładania zleceń oraz ustanowienia po-
wierników dla przedsiębiorstw gospodarki drewnej.

§5  Dla wykonania wymienionych w §4 zadań pobrane być mogą składki 
od podlegających nadzorowi przedsiębiorstw według mającej jeszcze być 
wydanej ordynacji składek.

§6  Istniejące dotychczas organizacje gospodarki leśnej i drewnej rozwiązuje 
się niniejszym; majątek ich uważa się za skonfiskowany na rzecz Generalnego 
Gubernatorstwa.

§7 (1) W Okręgach zarządza sprawami leśnymi, łowieckimi oraz sprawami 
gospodarki drewnej Wydział Lasów Urzędu Szefa Okręgowego.
      (2) Mające być utworzone z oparciem się o podział na Okręgi ekspozytury 
leśne, podlegają wyłącznie Wydziałowi Lasów Urzędu Szefa Okręgowego, o 
ile chodzi o przeprowadzenie gospodarki leśnej i drewnej oraz strzeżenia 
interesów łowieckich.

§8  Potrzebne do niniejszego rozporządzenia przepisy wykonawcze wyda 
kierownik Wydziału Lasów Urzędu Generalnego Gubernatora.

Warschau (Warszawa), dnia 3 listopada 1939 r.
 

Generalny Gubernator
dla okupowanych polskich obszarów

Frank

Po kilku miesiącach funkcjonowania Rozporządzenia z 31 października 
1939 r. dotychczasowy zapis § 4 został zmieniony „Rozporządzeniem celem 
zmiany rozporządzenia z dnia 31 października o leśnictwie i łowiectwie” z dnia 
23 kwietnia 1940 roku. Treść nowego zapisu § 4 odtąd brzmiała następująco3:

Wszystkie nie bezpośrednio państwowo zarządzane przedsiębiorstwa go-
spodarki drewnej podlegają gospodarczo-organizacyjnemu i regulującemu rynek 
prawu rozporządzenia Kierownika Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego 
Gubernatora w zakresie następującym:

1. Przedsiębiorstwa obróbki i przeróbki, które w produkcji zależne są prze-
ważnie od surowca „drewno” podlegają wymienionemu prawu rozporządze-
nia odnośnie do pokrycia zapotrzebowania na surowce i organizacji przed-
siębiorstw w całej pełni, odnośnie zaś do rozdziału ich produktów o tyle, 
o ile taki jest potrzebny.

2. Przedsiębiorstwa przeróbki i wytwórnie półfabrykatów drewnych, o ile 
nie podpadają pod punkt 1, podlegają wymienionemu prawu rozporządzenia 
odnośnie do pokrycia zapotrzebowania w surowce w całej pełni, odnośnie 
zaś organizacyj przedsiębiorstwa o tyle, o ile organizacja przedsiębiorstwa 
wpływa bezpośrednio na wykorzystanie surowców. Prawo rozporządzenia 
odnośnie do organizacji przedsiębiorstw wykonuje się w porozumieniu z Kie-
rownikiem Wydziału Gospodarki przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. 

3. Przedsiębiorstwa rozdzielcze podlegają wymienionemu prawu w pełni, 
o  ile zajmują się handlem produktów gospodarczo-leśnych, drzewnych 
i ubocznych; przedsiębiorstwa rozdzielcze jako przedsiębiorstwa maklerskie 
podlegają wymienionemu prawu rozporządzenia odnośnie do ich dopuszcze-
nia i działalności pośredniczącej, o ile zajmują się zbytem drewna i surowców 
produktów gospodarczo-leśnych i drzewnych. Prawo rozporządzenia odno-
śnie do przedsiębiorstw pośrednictwa wykonuje się w porozumieniu z Kie-
rownikiem Wydziału Gospodarki przy Urzędzie Generalnego Gubernatora.  

3 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 33 z 30 kwietnia 1940 r., s. 159-160.
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Drugie postanowienie wykonawcze do rozporządzenia z dnia 31 paź-
dziernika 1939 roku o leśnictwie i łowiectwie w Generalnym Gubernatorstwie 
z 24 kwietnia 1940 roku, a opublikowane 1 maja 1940 roku, precyzowało pojęcia 
przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze gospodarki leśnej i drzewnej, które 
odtąd dzieliły się na: wytwórcze, obróbki i przeróbki, przeróbki i wytwórni pół-
fabrykatów drzewnych i rozdzielcze4.

Do przedsiębiorstw wytwórczych zaliczone zostały: publiczna i prywatna 
posiadłość leśna, przedsiębiorstwa hodowli sadzonek leśnych i wyłuszczarnie 
nasion. Do przedsiębiorstw obróbki i przeróbki zaliczone zostały przedsiębiorstwa, 
które zależne są od surowca „drewno”. Do przedsiębiorstw przeróbki i wytwórni 
półfabrykatów drzewnych należały m.in.: wytwórnie półfabrykatów drzewnych 
(np. płyty), przedsiębiorstwa budowy domów i baraków, fabryki mebli, beczek, 
skrzyń, parkietów, przedsiębiorstwa budowlane, fabryki celulozy, papieru i tek-
tury oraz cechy, kopalnie i zakłady górnicze. Do przedsiębiorstw rozdzielczych 
należały: przedsiębiorstwa hurtowego i miejscowego handlu surowcami drzew-
nymi (kopalniaki, papierówka, drewno opałowe) oraz przedsiębiorstwa handlu 
mąką drzewną i innymi odpadkami drzewnymi, sadzonkami leśnymi i nasionami, 
żywicą, korą garbarską, choinkami5.

13 czerwca 1941 roku wydane zostało przez Generalnego Gubernatora „Dru-
gie rozporządzenie o leśnictwie i łowiectwie w Generalnym Gubernatorstwie” 
do rozporządzenia z 31 października 1939 roku, które opublikowane zostało 
1 maja 1941 roku. W myśl zapisów rozporządzenia6:

 
(1) Kto wykracza przeciw przepisom wykonawczym i zarządzeniom lub in-
strukcjom, wydanym przez Kierownika Głównego Wydziału Lasów w Rządzie 
Generalnego Gubernatorstwa na podstawie rozporządzenia o leśnictwie i ło-
wiectwie z dnia 31 października 1939 r. oraz rozporządzenia celem zmiany 
tego rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1940 r. lub je obchodzi, podlega 
karze więzienia i grzywnie lub jednej z tych kar.  

(2) Obok kary orzec można konfiskatę przedmiotów, do których czynność 
karalna się odnosi, nawet jeżeli nie należą do sprawcy. Jeżeli nie można ścigać 
lub skazać określonej osoby, to konfiskatę można orzec samodzielnie, jeżeli 
poza tym zachodzą warunki ku temu.

W dniu 15 listopada 1939 roku ukazało się Rozporządzenie Generalnego 
Gubernatora Hansa Franka o konfiskacie majątku byłego państwa polskiego na 
obszarze Generalnego Gubernatorstwa. W § 1 tego rozporządzenia zapisano7:

Cały majątek ruchomy i nieruchomy byłego państwa polskiego wraz z przy-
należnościami łącznie z wszelkimi wierzytelnościami, udziałami, prawa-
mi i innymi interesami na obszarze Generalnego Gubernatorstwa podlega 
konfiskacie celem zabezpieczenia wszelkiego rodzaju wartości użyteczności 
publicznej. 

zaś w §2 zapisano, że:

Spisanie, administracja i użytkowanie skonfiskowanego majątku należy do 
„Urzędu Powierniczego dla Generalnego Gubernatorstwa przy Urzędzie Ge-
neralnego Gubernatora”.

W przypadku lasów państwowej własności nadzór i administrowanie lasami 
przejął wcześniej Wydział Lasów w Rządzie Generalnego Gubernatora, a w dys-
tryktach Oddziały Lasów na podstawie wspomnianego wcześniej rozporządzenia 
Generalnego Gubernatora z 31 października 1939 roku. Na podstawie Rozporzą-
dzenia z 15 listopada 1939 roku lasy państwowe zostały skonfiskowane i formalnie 
przejęte na rzecz Rzeszy Niemieckiej.

16 marca 1940 roku wydane zostało przez Generalnego Gubernatora pierw-
sze postanowienie wykonawcze do rozporządzenia z dnia 15 listopada 1939 roku 
o konfiskacie majątku byłego państwa polskiego na obszarze Generalnego Gu-
bernatorstwa. W myśl zapisów Postanowienia Kierownicy wydziałów przy Urzę-
dzie Generalnego Gubernatora byli obowiązani zgłosić Kierownikowi Urzędu 4 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. II, 
nr 32 z 1 maja 1940 r., s. 247-248.

5 Tamże, s. 247-249. 
6 Verordnungsblatt für das Generalgouvernement. Dziennik Rozporządzeń dla General-

nego Gubernatorstwa, nr 55 z 28 czerwca 1941 r., s. 343.

7 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, nr 6 
z 20 listopada 1939 r., s. 37.



46

PIOTR KACPRZAK

47

LEŚNICTWO W POLSCE PO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Powierniczego dla Generalnego Gubernatorstwa do 15 maja 1940 roku majątek 
byłego państwa polskiego, który był w posiadaniu wydziałów lub podległych im 
urzędów lub którym zarządzali. Także osoby fizyczne i prawne, które skonfi-
skowany majątek byłego państwa polskiego posiadały lub nim zarządzały, były 
obowiązane majątek ten zgłosić także do 15 maja 1940 roku8.

Skonfiskowanym majątkiem byłego państwa polskiego zarządzali powier-
niczo kierownicy wydziałów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. W sprawie 
powierniczego zarządu rolniczym i leśno-gospodarczym majątkiem byłego pań-
stwa polskiego obowiązywały zapisy rozporządzenia o administracji powierniczej 
skonfiskowanego majątku z 24 stycznia 1940 roku9.

Uzupełnieniem „Rozporządzenia o konfiskacie majątku byłego państwa 
polskiego” było „Rozporządzenie [Generalnego Gubernatora] o konfiskacie ma-
jątku prywatnego w Generalnym Gubernatorstwie” z 24 stycznia 1940 roku10.

Konfiskatę majątku prywatnego można było przeprowadzić tylko dla re-
alizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej. Organami uprawnionymi do 
konfiskaty tego mienia były: Generalny Gubernator dla okupowanych polskich 
obszarów, a w jego imieniu i według jego poleceń prawo takie mieli również: Szef 
Urzędu Generalnego Gubernatora oraz Szefowie Okręgowi (w dystryktach) lub 
inne organy wyznaczone przez Generalnego Gubernatora. W sytuacjach szczegól-
nych prawo takie przysługiwało również: urzędom wojskowym, formacjom Policji 
Porządkowej oraz uzbrojonej SS i Policji Bezpieczeństwa. Prawo do konfiskaty 
majątku leśnego i drzewnego wykonywał Kierownik Wydziału Powierniczego dla 
Generalnego Gubernatorstwa w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Wyży-
wienia i Rolnictwa lub Kierownikiem Wydziału Lasów. Sprawami związanymi 
ze spisaniem skonfiskowanego majątku, jego zarządem oraz wykorzystaniem 
w przyszłości, zajmował się Wydział Powierniczy dla Generalnego Gubernator-
stwa. Konfiskatę majątku zarządzało się rozporządzeniem władzy konfiskacyjnej 
w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Powierniczego, a konfiskata stawała 
się skuteczna po jej podaniu do publicznej wiadomości. Jednocześnie należało 

dokonać adnotacji w księdze gruntowej o przeprowadzonej konfiskacie. W roz-
porządzeniu tym uregulowano również sprawę tzw. majątku bezpańskiego. Orga-
nem odpowiedzialnym za spisanie bezpańskiego majątku był Starosta Powiatowy 
(Miejski). On też dokonywał przekazania zarządu nad nim Kierownikowi Wydziału 
Powierniczego dla Urzędu Generalnego Gubernatorstwa. Rozporządzenie to nie 
regulowało konfiskaty majątku i mienia żydowskiego i pożydowskiego11.

Konfiskata majątku stanowiącego przed wojną własność żydowską, w któ-
rym lasy stanowiły tylko nieznaczną jego część, została potraktowana oddzielnie. 
Wpierw „Rozporządzeniem o obowiązku zgłaszania majątku żydowskiego 
w Generalnym Gubernatorstwie”12 z dnia 24 stycznia 1940 roku wprowadzo-
no obowiązek zgłoszenia do Starosty Powiatowego (Miejskiego) całego majątku 
żydowskiego, wyznaczając jednocześnie termin końcowy zgłoszenia na dzień 
1 marca 1940 roku. Jeżeli majątek nie zostałby w tym czasie zgłoszony, uważany 
był za majątek bezpański i podlegał konfiskacie na podstawie przepisów rozporzą-
dzenia o postępowaniu przy konfiskacie majątku prywatnego z dnia 24 stycznia 
1940 roku. Zgłoszenie majątku odbywało się na specjalnych drukach. 

To rozporządzenie miało znaczenie dla niewielkiej powierzchni lasów sta-
nowiących mienie pożydowskie, położonych w różnych częściach kraju.

„Rozporządzeniem o wywozie produktów gospodarki leśnej i drzewnej 
z Generalnego Gubernatorstwa” wydanym przez Generalnego Gubernatora 
wprowadzono zakaz wywozu wyrobów gospodarki leśnej i drzewnej z General-
nego Gubernatorstwa. Kto prowadził taką działalność, musiał posiadać zezwo-
lenie Kierownika Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora lub 
upoważnionych przez niego urzędów. Udzielanie zezwolenia na wywóz podlegało 
opłatom, z których zwalniane były władze wojskowe i niemieckie. Prowadzący 
eksport wyrobów gospodarki leśnej i drzewnej obowiązany był udzielać informacji 
Wydziałowi Lasów. Za niestosowanie się do przepisów rozporządzenia groziła kara 
więzienia i grzywny w nieograniczonej wysokości lub jedna z tych kar. Oprócz 
kary można było orzec konfiskatę wyrobów gospodarki leśnej i drzewnej. Ściganie 
następowało za zgodą Kierownika Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego 
Gubernatora lub wyznaczonych przez niego urzędów13.  8 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. II, 
nr 21 z 21 marca 1940 r., s. 175.

9 Tamże, s. 176.
10 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 6 z 27 stycznia 1940 r., s. 23.

11 Tamże, s. 23-26.
12 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 7 z 29 stycznia 1940 r., s. 31-35.

13 Tamże, s. 35-56.
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Dokumentem prawnym zamykającym problematykę konfiskaty majątku 
przez władze niemieckie (bez względu na formę własności) było „Rozporządzenie 
o Administracji Powierniczej skonfiskowanego majątku rolnego i leśno-go-
spodarczego” z 24 stycznia 1940 roku wydane przez Generalnego Gubernatora, 
a opublikowane 29 stycznia 1940 roku14. W myśl zapisów tego rozporządzenia 
administrację powierniczą skonfiskowanego lub mającego być skonfiskowanym 
majątku leśno-gospodarczego poruczono Kierownikowi Wydziału Lasów przy 
Urzędzie Generalnego Gubernatora, a majątku rolniczego Kierownikowi Wydzia-
łu Wyżywienia i Rolnictwa przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. Kierownik 
Wydziału Lasów na podstawie tego upoważnienia posiadał prawa powiernika 
ustanowione przez Kierownika Wydziału Powierniczego dla Generalnego Gu-
bernatorstwa. Kierownik Wydziału Lasów odpowiedzialny był wobec Kierownika 
Urzędu Powierniczego za sprawowanie czynności powierniczych. Dla majątku 
rolniczego utworzona miała być w Wydziale Wyżywienia i Rolnictwa przy Urzę-
dzie Generalnego Gubernatora Główna Administracja Nieruchomościami, a przy 
Urzędach Szefów Okręgowych Administracja Nieruchomościami. Administrację 
powierniczą majątku leśno-gospodarczego prowadził Kierownik Wydziału La-
sów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. Do 1 stycznia każdego roku (po 
raz pierwszy do 1 kwietnia 1940 roku) winien on składać preliminarz budżeto-
wy spraw leśno-gospodarczych Kierownikowi Wydziału Urzędu Powierniczego 
w oparciu o prowadzoną dla nich księgowość.

Do majątku leśno-gospodarczego (prócz lasów) zaliczono również: hodowlę 
lasów (produkcja szkółkarska), leśne gospodarowanie nasienne (wyłuszczarnie 
nasion, zapasy nasion, ocena nasion itp.), przedsiębiorstwa trudniące się obróbką 
drzewa i żywicy, przedsiębiorstwa uprawiające handel drzewem, łącznie z handlem 
drzewem składowym15.

W dniu 2 grudnia 1939 roku wydane zostało przez Generalnego Gubernato-
ra „Rozporządzenie o tymczasowym uregulowaniu wykonywania polowania 
w Generalnym Gubernatorstwie”. W zakresie wykonywania polowania miały 
odtąd obowiązywać zasady niemieckiego prawa łowieckiego. Dążyć należało do 
utrzymania i ochrony zwierzostanu bogatego w gatunki zwierząt łownych, zgodnie 

z wymogami gospodarki rolnej i leśnej. Z mocą natychmiast obowiązującą zabro-
niono polować na gatunki zwierzyny kopytnej, z wyjątkiem zwierzyny czarnej 
(dziki), oraz na bobry i świstaki16. Zabroniono17:

1 strzelania śrutem i rozdrobnionym ołowiem do zwierzyny kopytnej,
2) ustawiania łapek wszelkiego rodzaju oraz korzystania z samostrzałów 

i sztucznych źródeł świetlnych,
3) trucia zwierząt łownych.
Użytkowanie obwodów łowieckich mogło odbywać się wg następujących 

zasad18:
a) w państwowych obwodach łowieckich, łącznie z obszarami do nich przyłą-

czonymi prawo wykonywania polowania miały jedynie niemieckie władze 
leśne według wskazówek Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego 
Gubernatora,

b) w obwodach łowieckich własnych właścicieli narodowości niemieckiej 
i w polowaniach dzierżawionych przez nich pozostawało w mocy dotych-
czasowe prawo wykonywania polowania, chyba że rozstrzygnięcia były 
inne,

c) we wszystkich innych obwodach łowieckich wykonywanie polowania re-
gulował lustrator lasów (Forstmeister), właściwej dla powiatu inspekcji 
leśnej. Dla obwodów łowieckich nie przydzielonych lustrator lasów mógł 
wystawiać miejscowo i czasowo ograniczone zezwolenia na piśmie, opie-
wające na oznaczone gatunki zwierzyny lub ilość zwierzyny.

Wykonywanie polowania mogło się odbywać z łącznym posiadaniem pisem-
nego dowodu swego uprawnienia do polowania i kartą łowiecką. Za ważną kartę 
łowiecką uznawano niemiecką roczną kartę łowiecką, a tylko w określonych sytu-
acjach honorowana była polska karta łowiecka, zaopatrzona w dodatkowe zaświad-
czenie starosty, że karta ta zachowuje nadal ważność. W wypadkach wyjątkowych 
mogła być – tylko do 31 marca 1940 roku – wystawiona przez starostę „tymczasowa 
karta łowiecka”, ale pod warunkiem uzgodnienia jej z lustratorem lasów19.

14 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 6 z 27 stycznia 1940 r., s. 28-29.

15 Tamże, s. 29.

16 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, nr 9 
z 6 grudnia 1939 r., s. 74.

17 Tamże, s. 74.
18 Tamże, s. 75.
19 Tamże, s. 75.
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W przypadku nie przestrzegania powyższych przepisów rozporządzenie 
przewidywało odebranie na pewien okres czasu lub na zawsze karty łowieckiej 
lub karę grzywny do 300 zł20.

Kolejnym obszarem uregulowanym przez niemieckie władze okupacyjne było 
prawo noszenia broni. Regulowało go „Rozporządzenie o noszeniu broni przez 
polskich urzędników leśnych w Generalnym Gubernatorstwie” wydanym przez 
Generalnego Gubernatora w dniu 14 grudnia 1939 roku. Polscy urzędnicy leśni, 
pracujący w lasach państwowych, jak i prywatnych, mogli starać się o uzyskanie 
pozwolenia na posiadanie i noszenie broni. Pozwolenia mógł udzielić starosta na 
wniosek niemieckiego Forstmeistra (Lustratora lasów) w porozumieniu z miej-
scowym dowódcą SS i Policji. W pozwoleniu należało określić rodzaj broni i ilość 
amunicji, którą uprawniony mógł posiadać i nosić. Zaświadczenie o pozwolenie 
na posiadanie i noszenie broni było ważne tylko wtedy, gdy właściciel nosił jedno-
cześnie żółtą opaskę na ramieniu z napisem „Deutscher Forstschutz”. Pozwolenie 
mogło być każdorazowo odwołane przez urząd, który je wydał21.      

   Niezwykle restrykcyjny charakter miało „Rozporządzenie celem ochrony 
lasów i zwierzyny w Generalnym Gubernatorstwie”22 wydane przez Generalne-
go Gubernatora Franka w dniu 13 kwietnia 1940 roku. Normowało ono sprawy 
sankcji karnych za kradzież drewna oraz kłusownictwo. 

W myśl zapisów tego rozporządzenia:
(§1)
(1) Kto z lasu lub składnic leśnych kradnie drzewo lub inne produkty leśne, 
w wartości do 20 złotych, podlega z powodu kradzieży leśnej karze grzywny 
do dziesięciokrotnej wartości mienia złodziejskiego, a w razie niemożności 
ściągnięcia, karze aresztu do trzech miesięcy. 
(2) Wykonanie kary aresztu może być na żądanie niemieckiej władzy leśnej 
zastąpione przymusową pracą w lesie, pracę jednego dnia uważa się za rów-
noznaczną z jednym dniem aresztu.

zaś w:
§2
 Jeżeli wartość mienia złodziejskiego przekracza kwotę 20 złotych, wówczas 
można orzec karę więzienia do jednego roku. 

Jeżeli kradzież została popełniona w okolicznościach obciążających, wówczas 
należało orzec karę więzienia, ciężkiego więzienia lub karę śmierci. Okoliczności 
obciążające zachodziły (w myśl władz niemieckich), jeżeli:

1) kradzież leśna została popełniona w niedzielę lub w dniu świątecznym, 
albo w czasie między zachodem a wschodem słońca,

2) sprawca użył środków, by być nie poznanym,
3) sprawca odmówił osobie, której powierzono ochronę leśną, podania na-

zwiska lub o swoim nazwisku lub miejscu zamieszkania czynił fałszywe 
podania lub na wołanie osoby, której powierzono ochronę leśną, wziął się 
do ucieczki lub ucieczkę kontynuował lub przy zatrzymaniu stawił opór,

4) kradzież leśna została popełniona za pomocą narzędzia lub wydania na-
rzędzia odmówiono,

5) przy kradzieży leśnej został użyty pojazd zaprzęgowy,
6) zostały skradzione flance drzewne,
7) zostały skradzione drewno smolne, żywica, sok, korzenie, kora lub średnie 

pędy drzew stojących,
8) kradzież leśna została popełniona w zagajeniu, w ogrodzie do sadzenia 

lub na polu siewnym,
9) kradzież leśna została popełniona przez bandę (trzech lub więcej osób),
10) skradziono drewno wyrobione lub inne wyrobione produkty leśne,
11) drewno zostało skradzione w celu dalszego zbytu.  
Usiłowanie kradzieży było karane na równi z czynem dokonanym, a paser 

na równi ze złodziejem. Podmioty zużyte do popełnienia kradzieży były konfi-
skowane. Obok kary należało orzekać zobowiązanie winowajcy do wynagrodze-
nia szkody okradzionemu. W przypadku osób, które nie ukończyły 14 lat życia, 
odpowiedzialność za ich czyny mógł ponosić ojciec lub osoba obowiązana do ich 
wychowania, o ile zaniedbali swój obowiązek23.

20 Tamże, s. 75-76.
21 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, 
nr 13 z 21 grudnia 1939 r., s. 223.

22 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 26 z 18 kwietnia 1940 r., s. 137. 23 Tamże, s. 137-138.
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Rozporządzenie przewidywało także kary za kłusownictwo. Kto polował 
w miejscach, do których nie miał uprawnienia, podlegał karze grzywny lub wię-
zienia do jednego roku. Jeżeli zachodziły okoliczności obciążające, w szczegól-
ności w wypadkach, gdy czyn został popełniony z zastosowaniem pętli, w czasie 
między zachodem a wschodem słońca, w czasie ochronnym, przez kilku wspólnie, 
z bronią palną, sztucznymi źródłami światła, łapką żelazną, innymi przyrządami 
chwytnymi lub samostrzałami, środkami trującymi lub odurzającymi, zawodowo 
lub nałogowo, wówczas należało orzec karę więzienia, ciężkiego więzienia lub karę 
śmierci. Kto przywłaszczał sobie zwierzynę padłą lub upolowaną, rogi odrzucone, 
niszczył ogrodzenia ptactwa łownego lub przywłaszczał sobie jaja ptasie, kto uży-
wał przyrządów do chwytania ptactwa lub takie ofiarował do sprzedaży, podlegał 
karze grzywny lub więzienia do 6 miesięcy. Konfiskacie podlegały wszystkie rzeczy 
użyte w procederze kłusownictwa24.

20 lutego 1941 roku wydane zostało znowelizowane przez Generalnego Gu-
bernatora Rozporządzenie z 13 kwietnia 1940 roku celem ochrony lasów i zwierzyny 
w Generalnym Gubernatorstwie. Zaostrzało ono znacznie kary za kradzież drewna 
i innych produktów z lasu oraz za przywłaszczoną sobie zwierzynę. Cytowany 
wcześniej § 1 Rozporządzenia z 13 kwietnia 1940 roku otrzymał brzmienie25:

(1) Kto z lasu lub składnic leśnych kradnie drzewo lub inne produkty leśne, 
karany będzie z powodu kradzieży leśnej grzywną w pięciokrotnej wysokości 
wartości mienia skradzionego do sumy maksymalnej 500 złotych. Obok 
tego wymierzyć można karę pracy przymusowej w lesie na czas nie dłuższy 
od trzech miesięcy.
(2) Ustalenie wysokości oraz ściągnięcie grzywny jako też wymierzenie kary 
pracy przymusowej w lesie dokonuje Starosta Powiatowy (Miejski). 
(3) W razie nieściągalności grzywny wchodzi w jej miejsce praca przymusowa 
w lesie; pracę jednego dnia uważać należy za równoważnik kwoty 5 złotych.

§ 2 otrzymał brzmienie:

Jeżeli ukaranie przez Starostę Powiatowego (Miejskiego) okazuje się jako 
niewystarczające, to oddaje tenże sprawę niemieckiej władzy oskarżenia. Sąd 
może orzec karę więzienia do jednego roku i grzywnę do dziesięciokrotnej 
wartości mienia skradzionego lub jedną z tych kar.

a § 3 otrzymał brzmienie:

   Jeżeli kradzież leśna została popełniona wśród okoliczności obciążających, 
to należy orzec karę więzienia, ciężkiego więzienia lub karę śmierci. 
Okoliczności obciążające zachodzą:

1. jeżeli sprawca użył środków, by nie być poznanym;
2. jeżeli sprawca osobie, której powierzono ochronę leśną, czyni fałszywe 

zapodania o swoim nazwisku lub swoim miejscu zamieszkania lub żądanych 
zapodań odmawia lub na wezwanie osoby, której powierzono ochronę leśną, 
ucieka lub ucieczkę kontynuuje lub przy ujęciu stawia opór;

3. jeżeli kradzież leśną popełnia banda (cztery lub więcej osób).

Rozporządzenie to podwyższało także karę grzywny do 500 złotych za przy-
właszczaną zwierzynę padłą, upolowaną lub rogi odrzucone lub za niszczenie 
gniazd ptactwa łownego lub przywłaszczanie sobie jaj ptasich oraz za używanie 
przyrządów do łowienia ptactwa26. 

Sprawy świadczenia usług zaprzęgowych w lasach zostały uregulowane przez 
Generalnego Gubernatora w „Rozporządzeniu o obowiązku posługujących się 
furmanką i wiejskich posiadaczy furmanek do oddania usług zaprzęgowych”27 
z dnia 23 stycznia 1940 roku, które zostało ogłoszone 27 stycznia 1940 roku. 
Wszyscy posługujący się furmanką i wiejscy posiadacze furmanek na obszarze Ge-
neralnego Gubernatorstwa – w myśl rozporządzenia – mieli publiczny obowiązek 
oddawania usług zaprzęgowych. Do oddawania usług zaprzęgowych można było 
wezwać szczególnie wtedy, gdy miały być wykonywane roboty w przedsiębior-
stwach rolnych i leśnych, przy budowie i konserwacji budynków publicznych, przy 

24 Tamże, s. 138.
25 Verordnungsblatt für das Generalgouvernement. Dziennik Rozporządzeń dla General-

nego Gubernatorstwa, nr 12 z 5 marca 1941 r., s. 54-55.

26 Verordnungsblatt für das Generalgouvernement. Dziennik Rozporządzeń dla General-
nego Gubernatorstwa, nr 12 z 5 marca 1941 r., s. 55.

27 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 5 z 27 stycznia 1940 r., s. 16-17.
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budowie dróg, dróg wodnych i kolei żelaznych, do regulacji rzek i kultury rolnej. 
Obowiązek polegał na stawieniu się – do dyspozycji odnośnych władz – ze zdatną 
do użytku furmanką i koniem oraz osobami (osobą) koniecznymi do prowadzenia 
zaprzęgów, łącznie z wykonaniem załadunku i wyładunku furmanki. Za wykona-
ną pracę przysługiwało wynagrodzenie ustalone przez Szefa Okręgowego według 
stawek obowiązujących przed 1 września 1939 roku. W przypadku odmowy wy-
konania usługi urząd zamawiający upoważniony był do wykonania świadczenia 
zastępczego, ale na rachunek wezwanego do świadczenia usługi posiadacza lub 
właściciela furmanki. Zamiast świadczenia zastępczego lub obok niego, można 
było wymierzyć również karę pieniężną w wysokości do 300 złotych dla każdego 
przypadku zaniechania. Wprowadzony system wymuszał więc wykonywanie 
nałożonych  przez urzędy leśne obowiązków w zakresie wywozu i zrywki drewna.

24 styczna 1940 roku ukazało się „Pierwsze postanowienie wykonawcze 
do rozporządzenia z dnia 23 stycznia 1940 r. o obowiązku posługujących się 
furmanką w wiejskich posiadaczy furmanek do oddania usług zaprzęgowych”. 
Tym aktem prawa Kierownik niemieckiej inspekcji leśnej lub jego pełnomocnik 
mogli publiczną odezwą zobowiązać posługujących się furmanką i wiejskich 
posiadaczy furmanek pewnej gminy, do stawienia się z zaprzęgami do wywozu 
drewna. Wezwanie mogło nastąpić każdorazowo w porozumieniu z właściwym 
Starostą Powiatową28.

22 kwietnia 1940 roku wydane zostało przez Generalnego Gubernatora 
„Rozporządzenie dla ochrony lasów, torfowisk i wrzosowisk przed pożarami”. 
Opublikowane zostało ono 29 kwietnia 1940 roku i z tym dniem wchodziło 
w życie. Do niesienia pomocy przy pożarach zobowiązane zostały straże pożarne 
oraz „bez wezwania wszystkie zdatne osoby”. Każdy kto w lesie, na torfowiskach lub 
wrzosowiskach albo w niebezpiecznej ich bliskości spostrzegł pożar, obowiązany 
był natychmiast go ugasić, o ile bez poważnego dla siebie niebezpieczeństwa był 
w stanie to uczynić. W innych wypadkach należało jak najszybciej powiadomić 
placówkę leśną lub policyjną lub straż pożarną. Jeżeli pożar zauważyło kilka 
osób, wówczas jedna z nich obowiązana była złożyć meldunek, a pozostałe winny 

bezzwłocznie rozpocząć próby gaszenia. W przypadku ugaszenia pożaru należało 
o tym powiadomić jedną w wymienionych placówek29.

   W lasach, na torfowiskach lub wrzosowiskach lub w niebezpiecznej bliskości 
takich obszarów zabraniało się30:

1. nieść ze sobą otwarty ogień lub światło;
2. upuścić palące się lub tlące przedmioty, odrzucać je lub z nimi nieostrożnie 
się obchodzić;
3. bez zezwolenia właściwego państwowego nadleśnictwa zakładać urządze-
nia, z którymi połączone jest stałe utrzymywanie paleniska, o ile w takich 
wypadkach nie jest prócz tego przepisane szczególne urzędowe zezwolenie 
(n.p. budowlano-policyjne lub przemysłowe);
4. a) bez zezwolenia właściwego państwowego nadleśnictwa zakładać 
mielerze:

b) zapalać mielerze bez poprzedniego doniesienia o tym właścicielowi 
gruntu albo użytkowcy zagrożonych lasów, torfowisk, wrzosowisk lub 
ich pełnomocnikom;
c) pozostawiać bez nadzoru palące się mielerze;
d) z mielerzy wydobywać lub odwozić węgle bez poprzedniego ich 
ugaszenia.

5. na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach bez ogniotrwałych okoleń, 
nie mające przy sobie pisemnego zezwolenia właściciela gruntu lub użyt-
kowcy lub ich pełnomocników, ogień zapalać albo zapalony za pozwoleniem 
ogień pozostawiać bez nadzoru;
6. bez pozwolenia właściwego państwowego nadleśniczego spalać leżące 
lub zebrane pokrywy gleby, spalać połaciami rośliny lub pozostałości roślin;
7. w czasie od 1 marca do 31 października palić tytoń, nie mając przy sobie 
pisemnego na to pozwolenia właściwego państwowego nadleśniczego. 

Za niebezpieczną bliskość uważało się odległość poniżej 100 metrów.
Państwowemu nadleśniczemu, właścicielowi gruntu lub użytkownikowi albo 

ich pełnomocnikowi wolno było udzielać pozwolenia na zapalanie ognia albo 
palenie tytoniu tylko w wypadkach, jeżeli przy ostrożnym rozważeniu wszystkich 28 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. II, 
nr 6 z 6 lutego 1940 r., s. 63.

29 Verordnungsblatt für das Generalgouvernement. Dziennik Rozporządzeń dla General-
nego Gubernatorstwa, nr 36 z 29 kwietnia 1941 r., s. 228. 30  Tamże, s. 228-229.
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okoliczności nie należało obawiać się niebezpieczeństwa dla lasów, torfowisk 
i wrzosowisk. Pozwolenie mogło być ograniczone do określonego miejsca lub 
czasu. Pozwolenia nie potrzebował ten, kto w odniesieniu do właściciela gruntu 
lub uprawnionego do użytkowania zagrożonych terenów, pozostawał w stałym 
stosunku służby lub pracy, o ile w tym charakterze był czynny zawodowo na 
zagrożonym terenie. To samo obowiązywało osoby, które wykonywały na tych 
terenach zarządzone lub dozwolone przez władze roboty, jak również osoby, 
uprawnione do wykonywania polowania31.

Kto wykraczał przeciw przepisom powyższego rozporządzenia albo posta-
nowieniom lub zarządzeniom albo kto przeszkadzał w spełnianiu obowiązków, 
ciążących na innych lub usiłował przeszkadzać albo wzywać lub podżegać do wy-
kroczenia, podlegał karze. W przypadkach lżejszych ukaranie następowało przez 
Starostę Powiatowego (Miejskiego) stosownie do przepisów rozporządzenia o po-
stępowaniu karno-administracyjnym. Jeżeli zaś kara administracyjna wydawała 
się niewystarczająca, starosta odstępował od jej wymierzania, a sprawę kierował 
do władzy oskarżenia. Sąd mógł wówczas orzec karę grzywny do nieograniczonej 
wysokości i karę więzienia albo jedną z tych kar, o ile według innych przepisów 
nie przewidziano wyższej kary. W wypadkach szczególnie ciężkich można było 
orzec ciężkie więzienie lub karę śmierci. W wypadkach odmówienia służby przez 
poważną ilość osób, przynależnych do jednej gminy lub miasta wydzielonego, 
mógł starosta nałożyć na gminę lub miast karę porządkową do nieograniczonej 
wysokości. Karę porządkową należało ustalić pisemnym orzeczeniem32.

Ostatnim elementem niemieckiego zarządu nad lasami było powołanie nie-
mieckiej straży leśnej, tzw. Forstschutzu. W dniu 1 maja 1940 roku wydane zostało 
przez Generalnego Gubernatora „Rozporządzenie o ustanowieniu Korpusu 
Ochrony Lasów (Forstschutzkommando) Reichsformeistra w Generalnym 
Gubernatorstwie”. Powołanie Korpusu Ochrony Lasów miało na celu zabezpie-
czenie realizacji zadań leśnych, łowieckich i gospodarki drewnem w Generalnym 
Gubernatorstwie. Do obowiązków Korpusu należało w szczególności33: 

1) usuwanie nagłych niebezpieczeństw zagrażających lasom,
2) wspomaganie personelu leśnego przy wykonywaniu ochrony lasu, łowiec-

twa i rybołóstwa oraz przy prowadzeniu innych leśno-policyjnych zadań,
3) zabezpieczeniu ważnych obiektów, urządzeń leśnych i gospodarki 

drewnem,
4) wzmożenie wydajności robotników leśnych w Generalnym Gubernator-

stwie przez udoskonalenie sposobów pracy i narzędzi,
5) przeprowadzenie ważniejszych zadań gospodarki leśnej i gospodarki 

drewnem (odnowienia, melioracje, udostępnienie lasów itd.),
6) innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału Lasów przy Urzędzie 

Generalnego Gubernatora.
Urzędnikom Korpusu Ochrony Lasów przysługiwały w odniesieniu do wy-

mienionych zadań takie same uprawnienia, jak czynnym oddziałom policji w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. W szczególności mogli korzystać z praw i obowiązków 
policji wynikających z Pruskiej Ustawy o administracji policji z dnia 1 czerwca 
1931 roku oraz uprawnienia policji odnośnie zatrzymywania, zajęcia i rewizji. 
Funkcjonariusze Korpusu Ochrony Lasów upoważnieni byli do noszenia oddziel-
nego munduru i posiadali prawo do noszenia broni34.

Korpus Ochrony Lasów otrzymywał polecenia od Kierownika Wydziału 
Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora i jemu podlegał. Przynależnych 
do Korpusu Ochrony Lasów uważało się za urzędnika policji leśnej, w rozumie-
niu [niemieckiej] ustawy o zabezpieczeniu ładu prawnego z 13 października 
1933 roku35.

Uszczegółowieniem „Rozporządzenia o tymczasowym uregulowaniu 
wykonywania polowania w Generalnym Gubernatorstwie” z dnia 2 grudnia 
1939 roku było „Rozporządzenie o urządzeniu państwowych terenów łowiec-
kich” z dnia 24 maja 1940 roku”36, odnoszące się – jak wskazuje jego nazwa – tyl-
ko do państwowych terenów łowieckich. Miało ono znaczenie o tyle ważne, że 
otrzymało status aktu prawa z „natychmiastową mocą obowiązującą”. Kierow-
nictwo i zagospodarowanie łowieckie państwowych terenów łowieckich powie-
rzono Kierownikowi Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. 

31 Tamże, s. 229.
32 Tamże, s. 229-230.
33 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 40 z 31 maja 1940 r., s. 190-191.

34  Tamże, s. 191.
35  Tamże, s. 191.
36  Tamże, s. 191-192.
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Państwowe tereny łowieckie zostały stworzone dla przeprowadzenia specjalnych 
zadań łowieckich. Ustanowione państwowe tereny łowieckie miały służyć nastę-
pującym celom37: 

1) urządzeniu wzorowych gospodarstw łowieckich, służących myśliwym 
Generalnego Gubernatorstwa jako przykład i zachęta, w szczególności 
stworzeniu i utrzymaniu gatunkowo licznego i zdrowego zwierzostanu, 

2) wykonaniu specjalnych zadań w dziedzinie ochrony przyrody i hodowli 
zwierzyny oraz przeprowadzeniu odnośnych doświadczeń, 

3) wprowadzeniu występujących dawniej a z biegiem czasu zanikłych gatun-
ków zwierzyny i stworzeniu dla nich nowych środowisk, 

4) daniu gościom Generalnego Gubernatorstwa z kraju i z zagranicy dacji 
do wykonywania polowania.

Postawione cele zagospodarowania łowieckiego państwowych terenów ło-
wieckich wskazują z jednej strony na możliwe korzystanie z prawa wykonywania 
polowania tylko przez elitę niemieckich urzędników i ich gości, z drugiej zaś na 
prawidłowe zagospodarowanie terenów łowieckich na przeciąg długiego okresu 
czasu.

W myśl tego rozporządzenia utworzono w Generalnym Gubernatorstwie 
8 państwowych terenów łowieckich. Poszczególne tereny łowieckie stanowiły38: 

1) dobra Krzeszowice (starostwo powiatowe Kraków),
2) dobra Książ Wielki (starostwo powiatowe Miechów) i Wodzisław (staro-

stwo powiatowe Jędrzejów),
3) Państwowe Nadleśnictwa Busko, Daleszyce i dobra Chroberz (starostwo 

powiatowe Busko),
4) obszar leśny na północ i wschód od Wierzbnika (teren lasów 

Starachowickich),
5) Państwowe Nadleśnictwa Glinna, Brudzewice, Smardzewice, Lubochnia 

i Błogie,
6) obszar na północny zachód od Tarnowa, pomiędzy Dunajcem, Wisłą 

a Uszwicą,
7) obszar na południe od szosy Dobra-Limanowa,
8) Państwowe Nadleśnictwa Niepołomice, Damienice i Grobla.

Państwowe tereny łowieckie położone były tylko na terenie dystryktu 
krakowskiego (4 i ½) i radomskiego (3 i ½).

Granice państwowych terenów łowieckich ustalić należało w ten sposób, by 
wrzynające się lub pomiędzy nimi leżące obszary zostały włączone i otoczone 
dostatecznym pasem ochronnych obszarów łowieckich. Rozgraniczenia terenów 
łowieckich dokonywał Kierownik Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego 
Gubernatora39.

Zasadnicze rozporządzenie regulujące sprawy gospodarki łowieckiej w Gene-
ralnym Gubernatorstwie zostało wydane przez Generalnego Gubernatora 13 czerw-
ca 1940 roku, a weszło w życie 3 lipca 1940 roku. Rozporządzenie to anulowało 
rozporządzenie wydane 2 grudnia 1939 roku, o którym była mowa wcześniej, oraz 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1927 roku 
o prawie łowieckim40.

Rozporządzenie definiowało pojęcie „prawo polowania” oraz wprowadzało 
wykaz zwierząt łownych. Co do wykonywania polowania obowiązywały zasady 
niemieckiego prawa łowieckiego. Celem ochrony miało być utrzymanie i pielę-
gnowanie różnorodnego i zdrowego zwierzostanu zgodnie z wymogami rolnictwa 
i leśnictwa41.

Utrzymywało ono w mocy podział obwodów łowieckich na trzy wspomniane 
wcześniej kategorie (własne, gminne i państwowe). Uprawnionymi do wykonywa-
nia polowania byli tylko obywatele Rzeszy Niemieckiej i przynależni do Narodu 
Niemieckiego. W państwowych obwodach łowieckich łącznie z przydzielonymi do 
nich terenami łowieckimi polowanie wykonywane było przez niemieckie władze 
leśne według wskazówek Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. 
W obwodach łowieckich własnych prawo wykonywania polowania mieli tylko oby-
watele Rzeszy Niemieckiej i przynależni do narodu niemieckiego. W pozostałych 
obwodach (własne i gminne) prawo wykonywania polowania regulowane było 
przez naczelnika inspekcji leśnej, właściwej dla danego starostwa powiatowego 
(miejskiego). Uprawniony do polowania mógł udzielić osobie trzeciej zezwole-
nia na polowanie, pod warunkiem że był to obywatel Rzeszy Niemieckiej albo 

37  Tamże, s. 191-192.
38  Tamże, s. 192.

39 Tamże, s. 192.
40 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-

nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. I, 
nr 43 z 3 lipca 1940 r., s. 203 i 207.

41 Tamże, s. 203-204.
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przynależny do narodu niemieckiego. Udzielenie zezwolenia wymagało formy 
pisemnej42. Tym samym całkowicie wyeliminowano obywateli polskich z prawa 
do wykonywania polowania.

W obwodach łowieckich niepaństwowych mogła być ustanawiana straż ło-
wiecka. Ustanowiony strażnik łowiecki musiał być zatwierdzony był przez Starostę 
Powiatowego (Miejskiego), a wcześniej zaprzysiężony według przepisanej roty. 
W czasie pełnienia obowiązków strażnik łowiecki obowiązany był do noszenia od-
znaki. Strażnikami łowieckimi mogły być jedynie osoby pełnoletnie, własnowolne, 
nie karane za zabójstwo, za zbrodnię, za występki pochodzące z chęci zysku lub 
za przekroczenia wyszczególnione w niniejszym rozporządzeniu43.

Strażnik łowiecki był obowiązany czuwać nad przestrzeganiem przepisów 
niniejszego rozporządzenia i donosić naczelnikowi inspekcji leśnej o wszelkich 
dostrzeżonych naruszeniach. W szczególności, strażnik łowiecki pełniąc służbę, 
mógł44:

1/ żądać od osób spotkanych w obwodzie łowieckim z bronią palną lub in-
nymi narzędziami łowieckimi lub zwierzyną, okazania karty łowieckiej, 
a jeżeli polowali za zezwoleniem uprawnionego do polowania, również 
okazania pisemnej zgody;

2/ odbierać za pokwitowaniem broń palną, inne narzędzia łowieckie i zwie-
rzynę osobom spotkanym w obwodzie łowieckim, a nie posiadającym 
karty łowieckiej, oraz osobom polującym w obwodzie bez posiadania pi-
semnej zgody uprawnionego do polowania;

3/ zatrzymywać i przekazywać właściwej władzy policyjnej osoby, których 
tożsamości i miejsca zamieszkania nie mógł ustalić, a które zastał w ob-
wodzie łowieckim na popełnianiu karygodnego czynu, lub które spotkał 
w obwodzie łowieckim z bronią palną, z innymi narzędziami łowiecki-
mi lub zwierzyną, a osoby te usprawiedliwić nie mogły posiadania tych 
przedmiotów.

Przy wykonywaniu polowania każdy myśliwy winien mieć przy sobie45:
1/ kartę łowiecką, zawierającą okres jej ważności, nazwisko oraz fotografię 

uprawnionego do polowania;

2/ pisemny dowód uprawnienia do polowania w tym miejscu, a mianowicie:
   a/ uprawniony do polowania świadectwo wyznaczenia albo zezwolenie 

naczelnika właściwej inspekcji leśnej,
   b/ gość polowania – zezwolenie uprawnionego do polowania.
Jako karta łowiecka miała ważność w Generalnym Gubernatorstwie niemiec-

ka roczna karta łowiecka lub karta łowiecka dla Generalnego Gubernatorstwa.
W myśl przepisów rozporządzenia zabraniało się46:
1/ strzelania śrutem, lotkami lub siekanym ołowiem, choćby do rannej zwie-

rzyny racicowej w celu jej dobicia;
2/ ustawiania sideł i potrzasków wszelkiego rodzaju celem chwytania zwie-

rząt łownych i ptactwa łownego;
3/ stosowania samostrzałów, sprzętu do chwytania ptaków oraz sieci;
4/ używania nabojów z ogniem bocznym i nabojów o długości poniżej 40 mm 

na zwierzynę racicową;
5/ używania sztucznych źródeł świetlnych przy chwytaniu albo zabijaniu 

zwierzyny;
6/ trucia zwierzyny łownej;
7/ wykonywania polowania ze statków powietrznych;
8/ wykonywania polowania za pomocą fladrów (chorągiewek);
9/ urządzania wilczych dołów bez zezwolenia naczelnika inspekcji leśnej.
Winni wykroczenia podlegali karze grzywny do nieograniczonej wysokości.    
Rozporządzenie znosiło sankcję karną w postaci kary śmierci ustanowionej 

wcześniejszym przepisem.
W dniu 30 czerwca 1941 roku Generalny Gubernator wydał „Rozporządze-

nie celem zmiany rozporządzenia łowieckiego dla Generalnego Gubernator-
stwa z dnia 13 czerwca 1940 roku”. Doprecyzowywało ono sprawy obwodów 
łowieckich własnych i gminnych oraz omawiało sprawy kart łowieckich. Karta 
łowiecka wystawiona na terenie Rzeszy Niemieckiej była ważna na terenie Gene-
ralnego Gubernatorstwa. Nowa karta łowiecka mogła być wydana przez Starostę 
Powiatowego jako roczna karta łowiecka, z ważnością od 1 kwietnia do 31 marca 
roku następnego lub jako karta łowiecka dzienna z ważnością tylko 5 dni. W ciągu 
roku myśliwskiego nie wolno było wystawiać więcej niż 3 dzienne karty łowiec-
kie. Warunkiem otrzymania pierwszej karty łowieckiej było zdanie z wynikiem 

42 Tamże, s. 204.
43 Tamże, s. 205.
44 Tamże, s. 205.
45 Tamże, s. 205-206. 46  Tamże, s. 207.
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dobrym egzaminu przed komisją egzaminacyjną, ustanowioną przez Kierownika 
Głównego Wydziału Lasów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa. Podanie 
o wystawienie karty łowieckiej należało wnieść do Szefa Okręgu, dołączając na-
stępujące dokumenty: ostatnio udzieloną kartę łowiecką Rzeszy lub świadectwo 
komisji egzaminacyjnej, dowód prenumerowania jednego z urzędowych biule-
tynów Myślistwa Niemieckiego i fotografię paszportową. Urzędnikom leśnym 
lub myśliwym zawodowym, którzy byli obywatelami państwa niemieckiego lub 
przynależnymi do Narodu Niemieckiego, można było wystawić bezpłatną kartę 
łowiecką, jeżeli urząd leśny wystąpił z takim wnioskiem do starosty powiatowego47.

W obwodach łowieckich własnych i gminnych prawo wykonywania polo-
wania regulowane było przez właściwego Starostę Powiatowego (Miejskiego) lub 
Urząd Nadzoru Leśnego przez Szefa Okręgu. Winien on obwody łowieckie wyzna-
czyć pisemnie do wykonywania polowania wszelkiego rodzaju. Wielkość obwodów 
łowieckich nie powinna przekraczać 5 tys. ha. Tylko w szczególnych wypadkach 
jednemu dzierżawcy można było przydzielić więcej niż jeden obwód. We wszyst-
kich nieprzydzielonych obwodach łowieckich polowanie było zawieszone48.

W razie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w obwodach łowieckich, w któ-
rych polowanie zawieszono, może Szef Okręgu upoważnić Starostę Powiatowego 
(Miejskiego) lub Urząd Nadzoru Leśnego do wydania odpowiednich zarządzeń 
celem obrony przez szkodami, wyrządzanymi przez zwierzynę49.

Używane dotąd określenie „naczelnik odnośnej inspekcji leśnej” zastąpiono 
określeniem „Starostwa Powiatowy (Miejski) – Urząd Nadzoru Leśnego”50. 

W tym samym dniu, tj. 30 czerwca 1941 roku, wydane zostało „Drugie 
postanowienie wykonawcze do rozporządzenia łowieckiego dla Generalnego 
Gubernatorstwa z dnia 13 czerwca 1940 r. z dnia 30 czerwca 1941 r.”. Ten akt 
prawa regulował sprawy odpłatności za upolowaną zwierzynę oraz nowelizował 
sprawy opłat za karty łowieckie. W przypadku, kiedy uprawniony do wykony-
wania polowania uzyskaną z obwodu zwierzynę zamierzał zatrzymać dla siebie, 
winien on uiścić jako opłatę łowiecką następujące kwoty: a) za każdy kilogram – po 

wypatroszeniu – za dzika – 1 zł, za jelenia – 1,2 zł, za sarnę – 1,4 zł; b) za każdą 
upolowaną sztukę: zająca – 6 zł, bażanta – 2 zł, bażanta – koguta – 3 zł, kuro-
patwę – 1 zł, dziką kaczkę – 1 zł, cietrzewia – 5 zł i głuszca – 10 zł. Za pozostałą 
zwierzynę nie należało uiszczać opłaty łowieckiej. Uprawniony do polowania 
mógł dowolnie rozporządzać upolowaną zwierzyną z tym, że w przypadku gdy 
nie potrzebował ubitej zwierzyny na potrzeby własne należało ją przekazać nie-
mieckim sklepom dziczyzny51.

Koszt otrzymania rocznej karty łowieckiej wynosił 100 zł, a dziennej (ważnej 
5 dni) – 12 zł. Ponadto urzędnicy zarządu leśnego winni przy odbiorze rocznych 
kart łowieckich uiszczać kwotę 20 zł, a urzędnicy przedsiębiorstw leśnych i za-
wodowi myśliwi 10 zł jako składkę na rzecz Myślistwa Niemieckiego. Starosta 
Powiatowy (Miejski) pobierał równocześnie z opłatą za kartę łowiecką składkę 
na wspólne ubezpieczenie myślistwa od niemieckiej odpowiedzialności cywilnej52.

Jako wyłączone z polowania, a jednocześnie poddane całorocznej ochro-
nie, uznano następujące gatunki zwierzyny: łosie, koziorożce, muflony, kozice, 
niedźwiedzie, rysie, świstaki, bobry, dropie, głuszce, cieciorki, chruściele, żurawie 
i kruki53.

W dniu 15 listopada 1943 roku ukazało się „Trzecie postanowienie wyko-
nawcze do rozporządzenia łowieckiego dla Generalnego Gubernatorstwa z dnia 
13 czerwca 1940 r.”54. Regulowało ono głównie sprawy relacji służbowej strażni-
ków łowieckich. Strażnicy łowieccy mogli rekrutować się zarówno z narodowości 
niemieckiej, jak i nieniemieckiej, jednakże musieli być oni ustanowieni przez 
jednego lub kilku myśliwych upoważnionych do polowania oraz zatwierdzeni 
przez starostę powiatowego. W przypadku strażnika narodowości niemieckiej przy 
wykonywaniu czynności służbowych winien on był posiadać legitymację i nosić 
odznakę służbową według przepisów niemieckiego prawa łowieckiego z dopiskiem 

„Generalne Gubernatorstwo”. Przed objęciem obowiązków służbowych składał 
przysięgę o następującej treści:

„Zobowiązuję się moje obowiązki służbowe wypełniać sumiennie i bezinte-
resownie oraz przestrzegać zaleceń władz Generalnego Gubernatorstwa”. 

47 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa, nr 61 z 10 lipca 1941 r., s. 411-
412.

48  Tamże, s. 411.
49  Tamże, s. 412.
50  Tamże, s. 412.

51  Tamże, s. 413.
52  Tamże, s. 413.
53  Tamże, s. 413.



64

PIOTR KACPRZAK

65

LEŚNICTWO W POLSCE PO WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W przypadku strażników łowieckich pochodzenia nieniemieckiego przy 
wykonywaniu obowiązków służbowych strażnik winien był mieć przy sobie legi-
tymację, zaś jako odznakę służbową powinien był nosić na lewym ramieniu żółtą 
opaskę z napisem „Jagdaufscher” („strażnik łowiecki”) zaopatrzoną w pieczęć 
starosty oraz numer zatwierdzenia. Przed objęciem obowiązków składał przysięgę 
o następującej treści: 

„Zobowiązuję się moje obowiązki służbowe w posłuszeństwie wobec nie-
mieckiej administracji wiernie i sumiennie wypełniać. Złożoną wobec byłego 
Państwa Polskiego lub jego organów albo wobec którejkolwiek politycznej 
organizacji przysięgą wierności albo przysięgą służbową lub odpowiednim 
zobowiązaniem służbowym nie uważam się zobowiązanym”. 

Nadzór nad strażnikami łowieckimi sprawował właściwy starosta powiatowy 
lub starosta miejski oraz urząd nadzoru leśnego. Po zakończeniu stosunku służ-
bowego lub po odwołaniu strażnika z pełnienia funkcji zobowiązany był on – pod 
karą karno-administracyjną – do zdania zaświadczenia o zatwierdzeniu, opaskę i 
odznakę służbową niemieckiego łowiectwa „Generalne Gubernatorstwo”.

27 czerwca 1940 roku zostało wydane, a 28 czerwca 1940 roku opubliko-
wane, „Zarządzenie o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym 
Gubernatorstwie”. Zarządzenie wprowadzało przepisy o cenach każdego rodzaju 
surowca drzewnego, sprzedawanego bezpośrednio z rąk producenta do rąk han-
dlarza, obrabiającego, przerabiającego i zużywającego. Przy kształtowaniu cen 
na surowiec drzewny dzielił się on na surowiec nadający się do przetargu i nie 
nadający się do przetargu. Przy surowcu drzewnym nadającym się do przetargu 
kształtowanie cen polegało na dowolnym porozumieniu się stron, zaś przy su-
rowcu drzewnym nie nadającym się do przetargu ceny ustalane były według cen 
zasadniczych ustalonych w niniejszym zarządzeniu55.

 

Administracja leśna w Generalnym Gubernatorstwie

Po ustanowieniu Generalnego Gubernatorstwa przystąpiono do organizowania 
administracyjnych władz okupacyjnych, zarówno na poziomie centralnym, jak 
i na terenie czterech dystryktów. W strukturach władz centralnych funkcjonował 
Główny Wydział Lasów (Hauptabteilung Forsten), a na poziomie dystryktu powo-
łany został Oddział Leśnictwa (Abteilung Forsten), który skupiał w swych rękach 
całość spraw nadzoru i władzy w zakresie gospodarki leśno-drzewnej i łowieckiej.  

Drugim ogniwem nadzoru nad wszystkimi lasami w Generalnym Guberna-
torstwie były tzw. Inspekcje Leśne (Forstinspektion) – jednostki pośrednie między 
Oddziałem Leśnictwa i nadleśnictwami, posiadające szereg uprawnień w zakresie 
prowadzenia gospodarki leśnej, drzewnej i łowieckiej. Na czele Inspekcji Leśnej 
stał niemiecki Kierownik (Forstmeister), mający do pomocy 2-3 niemieckich 
urzędników, z reguły leśników, w tym jednego zastępcę oraz pomocniczy polski 
personel leśny składający się z reguły z kilku osób. W Inspekcji funkcjonowały 
referaty: personalny, pozyskania i zbytu, hodowli i urządzania lasu, przemysłu 
drzewnego i majątku powierniczego. Ogółem pracowało w urzędzie 11-14 osób.

Najniższym administracyjnym urzędem leśnym, funkcjonującym w struktu-
rze nadzoru na lasami, były tzw. państwowe nadleśnictwa. W skład nadleśnictwa 
wchodziły wszystkie lasy będące w zasięgu jego działania. Mogły to być lasy pań-
stwowe, skonfiskowane prywatnym właścicielom, lasy prywatnej własności, które 
nie zostały skonfiskowane, lasy gminne, wspólnotowe i lasy drobnej własności 
(włościańskie, chłopskie). Nadzór nad całością lasów państwowych prowadził 
nadleśniczy. W zdecydowanej większości przypadków byli to przedwojenni nad-
leśniczowie polscy lub inżynierowie leśnicy ustanowieni przez Niemców, wy-
wodzący się z miejscowego personelu leśnego lub (co było częstym zjawiskiem) 
przybyli z obszaru wcielonego do Rzeszy Niemieckiej. W niewielkim stopniu byli 
to Ukraińcy. W kancelarii nadleśnictwa funkcjonowały stanowiska: nadleśniczy, 
sekretarz, rachmistrz i kancelista (lub kanceliści) pełniący funkcje administracyjne. 
Administrację terenową tworzyli leśniczowie (lasów państwowych i prywatnej 
własności), podleśniczowie i gajowi.

Na przełomie października i listopada 1939 roku niemieccy okupanci za-
częli organizować administrację leśną. Ilość leśników, jaka przybyła na okupo-
wany teren z Niemiec i Austrii, była zbyt mała, by mogła w całości zabezpieczyć 
nadzór i administrowanie wszystkimi lasami. Konieczne więc było zatrudnienie 
polskiego, a na terenie południowo-wschodnim także ukraińskiego, personelu 

54 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa, nr 94 z 8 grudnia 1943 r., s. 652-
665.

55 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, t. II, 
nr 44 z 28 lipca 1940 r., s. 343-344.
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leśnego, według zasad ustalonych przez Niemców. Polscy i ukraińscy urzędnicy 
leśni zatrudniani byli zarówno w Wydziale Lasów Rządu Generalnego Guberna-
torstwa, w Oddziałach Lasów (dystrykty), jak i w Inspekcjach Leśnych. W każdym 
przypadku zajmowali oni niższe stanowiska administracyjne i techniczne. Tylko w 
przypadku nadleśnictw w zdecydowanej większości zatrudniani byli Polacy, przed 
wojną zajmujący stanowiska nadleśniczych, leśniczych czy pracowników admi-
nistracyjno-technicznych, zarówno na terenach Generalnego Gubernatorstwa, 
jak i na terenach włączonych do III Rzeszy Niemieckiej. Gajowi rekrutowali się 
spośród miejscowej ludności i w większości byli przedwojennymi pracownikami 
administracji leśnej, zarówno lasów państwowych, jak i innych form własności.

28 listopada 1939 roku ukazało się „Rozporządzenie o używaniu mundu-
rów w Generalnym Gubernatorstwie”. Używanie mundurów lub podobnej do 
mundurów odzieży i odznak przez obywateli polskich w Generalnym Guberna-
torstwie – z natychmiastową mocą obowiązującą – było zakazane. Wyjęcie spod 
tego zakazu byli jedynie urzędnicy i pracownicy polscy, którzy udowodnili, że 
są zatrudnieni w niemieckim urzędzie oraz jeńcy wojenni będący pod dozorem 
niemieckim56. Choć w rozporządzeniu nie wskazywało się bezpośrednio odniesień 
do służby leśnej, to jego zapisy również się do niej odnosiły. 

29 listopada 1939 roku wydane zostało pierwsze rozporządzenie wykonaw-
cze do „Rozporządzenia z dnia 28 listopada 1939 roku”, w którym doprecyzo-
wane zostały zasady noszenia umundurowania. Pod zakaz używania mundurów 
podlegała również tego samego rodzaju czapka i czapka uczniowska. Mundury 
i płaszcze nie były uważane za mundury wówczas, gdy w miejscu dwóch rzędów 
guzików metalowych znajdował się jeden rząd guzików innego rodzaju, a ewentu-
alne odznaki były usunięte z odzieży57. Rozporządzenia obowiązywały do 22 maja 
1943 roku.

14 grudnia 1939 roku wydane zostało przez Generalnego Gubernatora 
„Rozporządzenie o noszeniu broni przez polskich urzędników leśnych w Ge-
neralnym Gubernatorstwie”. Polscy urzędnicy leśni, zarówno publicznej, jak 

i prywatnej służby leśnej mogli uzyskać pozwolenie na posiadanie broni. Pozwole-
nia były udzielane na wniosek niemieckiego Forstmeistra (lustratora lasów) przez 
właściwego dla zakresu działalności polskich urzędników leśnych Starostę (Sta-
rostę Miejskiego), w porozumieniu z właściwym miejscowo dowódcą SS i Policji. 
Pozwolenie mogło być w każdej chwili odwołane. Pozwolenie na noszenie broni 
wydawane było w formie zaświadczenia, w którym należało podać rodzaj broni 
i amunicji, a właściciel uprawniony powinien był je posiadać i nosić przy sobie. 
Zaświadczenie było ważne tylko wówczas, gdy właściciel nosił żółtą opaskę na 
ramieniu z napisem „Deutscher Forstschutz”. Szczegółowe przepisy wykonawcze 
w tym zakresie miał wydać Kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych przy Urzę-
dzie Generalnego Gubernatora w porozumieniu z Wyższym Dowódcą SS i Policji 
oraz Kierownikiem Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora58.

Pod datą 18 czerwca 1941 roku wydane zostało trzecie postanowienie wy-
konawcze do „Rozporządzenia z dnia 31 października 1939 roku o leśnictwie i ło-
wiectwie”. Regulowało ono wymagania dla służby leśnej w zakresie niezbędnego 
wykształcenia dla sprawowania stanowisk: nadleśniczego, leśniczego i gajowego 
oraz zasady prowadzenia prawidłowego zagospodarowania lasów i administracji 
lasu59. 

Pod pojęciem zagospodarowania lasu rozumiało się60:
1) nadzór leśny według § 3 rozporządzenia o leśnictwie i łowiectwie w Ge-
neralnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 roku,
2) prowadzenie zarządu przez państwowego nadleśniczego. Prowadzenie 
zarządu przez państwowego nadleśniczego obejmowało stosownie do przepi-
sów w sprawie lasów państwowych całkowitą działalność kierownika leśnego 
gospodarstwa, w szczególności opracowanie planu gospodarczego, rocznych 
wniosków gospodarstwa (cięć, upraw, budowy dróg itp.), wyznaczenie zrę-
bów, o ile ono nie może być przekazane leśniczemu, nadzór nad wyznaczo-
nymi robotami, sprzedaż drewna i tym podobne. Załatwienie czynności 
kasowo-leśnych jest rzeczą posiadacza lasu.

56 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, nr 9 
z 6 grudnia 1939 r., s. 73-74.

57 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, nr 9 
z 6 grudnia 1939 r., s. 76.

58 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, 
nr 13 z 21 grudnia 1939 r., s. 223.

59 Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete. Dzien-
nik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa, nr 59 z 4 lipca 1941 r., s. 395.

60 Tamże, s. 396.
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Administracja lasu – w myśl postanowienia – obejmowała gospodarkę pro-
wadzoną według ust. 1, tj. zagospodarowanie lasu i czynności państwowych le-
śniczych i gajowych w wykonywaniu ochrony lasów i czynności gospodarczych, 
stosownie do przepisów służbowych w sprawie lasów państwowych.

W myśl zapisów postanowienia zarówno publiczna, jak i prywatna własność 
leśna musiała być zagospodarowana i administrowana przez osoby fachowe. Przez 
osoby fachowe rozumiało się:

1) dla zwierzchniego kierownictwa leśnego takie osoby, które posiadają pełne 
wyższe wykształcenie leśne i złożyły z dodatnim wynikiem przepisany 
końcowy egzamin akademicki,

2) dla wykonywania czynności gospodarczych i ochrony lasów takie osoby, 
które uczęszczały do szkoły dla leśniczych i złożyły z dodatnim wynikiem 
przepisany egzamin końcowy (egzamin dla leśniczego),

3) dla niższej służby leśnej takie osoby, które ukończyły szkołę dla gajowych, 
z dodatnim wynikiem lub które najmniej przez trzy lata zatrudnione 
były jako gajowi.

Mniejsze posiadłości leśne mogły być połączone celem zabezpieczenia pra-
widłowego zagospodarowania. Połączenie następowało według szczegółowych 
wytycznych Rządu Generalnego Gubernatorstwa (Główny Wydział Lasów i Głów-
ny Wydział Wyżywienia i Rolnictwa).

Jeżeli publiczna i prywatna własność leśna do 15 sierpnia 1941 roku nie 
zatrudniłyby osób fachowych, których wymagania określiło postanowienie, to 
gospodarka i administracja tych posiadłości leśnych przechodziła pod państwowy 
zarząd lasów. Powierzenie gospodarki i administracji lasu państwowemu zarządowi 
lasów następowało na podstawie zarządzenia Rządu Generalnego Gubernatorstwa 
(Wydział Lasów) lub upoważnionej przez niego placówki, które należało 
doręczyć posiadaczowi. W lasach będących w niemieckim posiadaniu i zarządzie 
obowiązywały specjalne uregulowania Rządu Generalnego Gubernatorstwa. 
Za prowadzenie przejętej gospodarki i administracji lasów niepaństwowych 
przez państwowy zarząd lasów, posiadacze obowiązani byli uiszczać opłaty na 
rzecz kosztów administracyjnych, których wielkość wynikała z rzeczywiście 
ponoszonych kosztów. Opłaty na rzecz kosztów administracyjnych ustalał Rząd 
Generalnego Gubernatorstwa.

15 marca 1941 roku wydane zostały w języku niemieckim i polskim trzy 
instrukcje służbowe dla pracowników administracji leśnej dla stanowiska nad-
leśniczego, leśniczego i gajowego. W dużym stopniu wzorowane były one na 

przedwojennych polskich instrukcjach dla wymienionych stanowisk.     
W § 1 „Instrukcji służbowej dla państwowych gajowych” zatwierdzonej 15 marca 

1941 roku przez Kierownika Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Guber-
natora dr Eissfelda zapisano, że61:

1. Gajowy jest niższym urzędnikiem dla leśnej i łowieckiej służby ochronnej, 
któremu nadleśniczy porucza w przydzielonym mu obwodzie wykony-
wanie ochrony leśnej i łowieckiej. Jest on również siłą pomocniczą dla 
leśniczego przy pracach gospodarczych.

2. Obchód gajowego może składać się z większej ilości oddziałów i może być 
położony w jednym lub kilku kompleksach leśnych; na ogół nie powinien 
przekraczać 500 ha.

3. Gajowy podlega bezpośrednio temu leśniczemu lub podleśniczemu, w któ-
rego leśnictwie znajduje się przydzielony mu obchód. Służbowe polecenia 
otrzymuje on od swego przełożonego leśniczego.

4. Gajowy winien kierować wszystkie doniesienia i pisemne meldunki do 
leśniczego. W szczególnie pilnych wypadkach, które wymagają natych-
miastowej decyzji, może on odnieść się bezpośrednio do nadleśniczego 
celem zapobieżenia niebezpieczeństwu.

 5. W szczególnych wyjątkowych wypadkach mogą za zgodą Szefa Okręgowe-
go, Wydział Lasów, pewne obchody podlegać bezpośrednio nadleśnictwu. 
W tych wypadkach należy zakres czynności gospodarczych poruczonych 
gajowemu ustalić osobnym zarządzeniem.

Ogólny zakres obowiązków gajowego wynikający z omawianej Instrukcji 
był następujący62:

1. Do obowiązków służbowych gajowego należy:
a) dokładna znajomość granic własności przydzielonego mu obchodu oraz 

pilne ich strzeżenie,
b) ochrona własności państwowej w jego obchodzie przeciwko przywłaszcze-

niu przez osoby trzecie, przeciwko zniszczeniu zwłaszcza przez pożary, 

61 Instrukcja służbowa dla urzędników nadleśnictw państwowych w Generalnym Guber-
natorstwie. Cz. III (A.D. III). Instrukcja służbowa dla gajowych państwowych, s. 1.

62 Tamże, s. 1-2.
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przez niedozwolone zabieranie drewna, pasanie w lesie, użytkowanie tra-
wy i ściółki jako też przez nieprawne pobieranie innych produktów leśnych,

c) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawnych dla ochrony lasu 
i zwierzyny,

   d) osobista obecność przy wydawaniu drewna i innych produktów leśnych 
ściśle na podstawie przekazanych leśniczemu asygnat na drewno i użytki 
uboczne, 

   e) prowadzenie książki służbowej,
   f) dokładne i niezwłoczne wykonywanie wszystkich danych mu przez jego 

przełożonych rozkazów i poleceń służbowych, o ile w ramach instrukcji 
służbowej lub innych rozporządzeń administracyjnych są oni uprawnieni 
do wydawania takich rozkazów i poleceń.

2. Gajowy winien przynajmniej raz w tygodniu w dni przez leśniczego usta-
lone zjawić się u niego z raportem celem zameldowania mu o zaszłych 
wypadkach w swoim obchodzie, złożenia mu wymaganego doniesienia 
o wykrytych przez niego wykroczeniach leśnych i łowieckich, jak również 
o szkodach leśnych oraz celem zwrócenia mu ewentualnych asygnat na 
drewno i użytki uboczne. Złożenie raportu winien leśniczy potwierdzić 
gajowemu w jego książce służbowej.

3. W celu należytego wypełnienia swych obowiązków służbowych musi ga-
jowy zwiedzać codziennie swój obchód a ponadto, o ile to konieczne, ob-
chodzić często i w nocy. Patrole nocne swego obchodu winien on wciągać 
do książki służbowej przed ich rozpoczęciem i pozostawić w swej osadzie 
służbowej wiadomość, dokąd się udał.

4. Nadleśniczowie i leśniczowie mogą zarządzać wspólne patrole dzienne 
i nocne gajowych również i w sąsiednich obchodach, o ile wymagają tego 
interesy ochrony lasu i łowiectwa.  

W obszarze ochrony łowiectwa i rybactwa do obowiązków gajowego – sto-
sownie do zapisów § 8 wspomnianej Instrukcji należało63: 

1. Gajowy jest obowiązany czuwać nad tym, aby przy wykonywaniu łowiectwa 
wszystkie przepisy prawa łowieckiego były przestrzegane, a mianowicie:

a) aby w jego obchodzie nikt nieuprawniony nie polował przy użyciu broni 
palnej lub innych przyrządów łowieckich i nie wałęsał się po lesie;

b) aby dzierżawca polowania lub inne osoby uprawnione w jego obchodzie 
do polowania zachowywały się w czasie polowania zgodnie z przepisami 
prawa łowieckiego, stosowały się do warunków umowy dzierżawnej lub 
specjalnie wydawanych uprawnień łowieckich.

2. Gajowy winien osoby, które polują bez uprawnień lub w zabronionych 
częściach lasu bądź też w inny sposób naruszają prawo łowieckie, tym-
czasowo przytrzymać, odebrać  im broń palną i inne narzędzia łowieckie 
i niezwłocznie odstawić ich do najbliższego posterunku policji. Obywateli 
Rzeszy Niemieckiej legitymujących się urzędowym dowodem nie wolno 
gajowemu ani przytrzymywać, ani im odbierać broni. W tym wypadku 
ma on jedynie stwierdzić personalia nieprawnie polującego i natychmiast 
zgłosić to w Urzędzie Nadzoru Lasów za pośrednictwem nadleśnictwa. 
W ogóle każda pobłażliwość ze strony gajowego przy ściganiu przestępstw 
łowieckich będzie uważana jako ciężkie zaniedbanie jego obowiązków 
służbowych, za które zostanie odpowiednio ukarany.  

3. Gajowy ma obowiązek nie tylko ochraniać zwierzynę łowną przed niepraw-
nym przywłaszczeniem jej sobie przez osoby trzecie, lecz także hodować 
ją i pielęgnować. W tym celu powinien on przygotować karmę zimową, 
brać samemu udział przy zbiorze siana, koniczyny i liściarki, zakładać 
lizawki oraz napełniać paśniki i żłoby. Potrzebnych środków pieniężnych 
na nabycie karmy dla zwierzyny, na zakup soli i utrzymanie paśników 
dostarcza albo administracja lasów, albo uprawniony do polowania.

4. Gajowy jest obowiązany pełnić w swoim obchodzie ochronę rybacką na 
przydzielonych mu stawach, jeziorach, kanałach, rzekach, potokach i in-
nych nadających się do hodowli ryb wodach.

5. Gajowy ma obowiązek podawać do ukarania każdą osobę, która niepraw-
nie łowi ryby, uszkadza brzegi przejeżdżając albo wpędzając bydło, bez 
zezwolenia buduje groble, nieprawnie poi bydło, moczy len, konopie albo 
w inny sposób bezprawnie zanieczyszcza wody. To samo odnosi się do 
naruszania brzegów przez kopanie ziemi i w ogóle do wszystkich innych 
nieprawnych czynności, które utrudniają względnie uniemożliwiają wy-
konywanie rybołówstwa.  

Instrukcja w swych zapisach dokładnie precyzowała zadania i obowiązki 
gajowych w przypadku: ochrony granic własności, ochrony lasu przed człowiekiem, 
ochrony lasu przed pożarami, szkodami wyrządzanymi w lesie przez zwierzynę 63  Tamże, s. 6-7.
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i klęskami żywiołowe, dozór nad budynkami, drogami i budowlami wodnymi, 
ścinkę drzew i dozór zrębów, wydatek drewna z lasu, dozór nad wypasem bydła 
w lesie, dozór przy wykonywaniu służebności i uprawnień, dozór przy uprawach 
i innych robotach leśnych64. 

Gajowy był obowiązany do prowadzenia książki służbowej, którą winien za-
wsze nosić przy sobie. Książka ta zawierała: a) brulion odbiórki drewna, b) wykaz 
innych użytków leśnych w jego obchodzie, c) spis oddanych mu przez leśniczego 
narzędzi i przedmiotów, d) wykaz szkód leśnych (do wpisywania przez gajowego 
wykrytych wykroczeń leśnych i łowieckich), e) pisemne polecenia i notatki prze-
łożonych, f) kontrolę czynności służbowych, g) listę robotników, h) inne zapiski 
służbowe gajowego65.     

Zgodnie z zarządzeniem Urzędu Nadzoru Lasów gajowego w służbę wpro-
wadzał nadleśniczy w obecności leśniczego. Z czynności tej należał sporządzić 
w 2 egzemplarzach protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisywany był przez nad-
leśniczego, leśniczego i gajowych – zdającego i przejmującego. Z chwilą podpisania 
protokołu odpowiedzialny był on za dozór mienia i troskliwe wypełnianie innych 
obowiązków służbowych w obchodzie. Gajowy zdający obowiązany był do dokład-
nego wskazania swemu następcy granic obchodu, znaków granicznych, zapasów 
drewna i innych pozyskanych użytków leśnych, oddania szkółek i rozchodników 
poprzez przeliczenie sadzonek i nasion, oddania budynków, przyrządów, narzędzi 
i innych przedmiotów oraz powiadomienia o ciążących w obchodzie uprawnieniach 
i służebnościach. Ponadto gajowy ustępujący obowiązany był przekazać następcy 
swą książkę służbową66. 

Instrukcja ta anulowała instrukcję służbową dla gajowych w polskich lasach 
państwowych z 29 listopada 1922 roku, a swe zapisy przenosiła także na gajowych 
pracujących w lasach innych form własności niż państwowe.

Rada Główna Leśnictwa –  
Centralny Ośrodek Oporu Leśników

2 grudnia 1940 roku premier Władysław Sikorski mianował Delegatem Rządu dla 
Generalnego Gubernatorstwa Cyryla Ratajskiego, działacza Stronnictwa Pracy, by-
łego prezydenta Poznania, a dla ziem wcielonych do Rzeszy Adolfa Bnińskiego. Nie 
wyznaczono delegata dla okupacji sowieckiej, choć pierwotnie taką koncepcję Rząd 
forsował. Cyrylowi Ratajskiemu (ps. „Wartski”) udało się zorganizować pierw-
sze struktury aparatu centralnego Delegatury Rządu. Zapoczątkowano wtedy 
wydawanie pisma konspiracyjnego „Rzeczpospolita Polska”, finansowanie tajnej 
oświaty i opieki społecznej. W lipcu 1941 roku aresztowany został w Poznaniu 
Antoni Bniński, a jedynym Delegatem Rządu pozostał Cyryl Ratajski i taki stan 
trwał do 1942 roku67.

Cyryl Ratajski doceniając strategiczne i gospodarcze znaczenie lasu oraz 
rolę leśników, powołał szefostwo leśnictwa przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. 
Szefem leśnictwa mianował inż. Teofila Lorkiewicza, byłego Dyrektora Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Poznaniu68.

Teofil Lorkiewicz organizując tajne szefostwo leśnictwa, prócz powołania 
Rady Głównej Leśnictwa, powołał przy niej Centralny Ośrodek Oporu Leśni-
ków. Działalność obu organizacji zazębiała się, a większość osób z Rady Głównej 
Leśnictwa udzielała się również w Centralnym Ośrodku Oporu Leśników, choć 
hierarchicznie wyższą instytucją była Rada Główna Leśnictwa69.

W skład  Rady Głównej Leśnictwa weszli70: 
1.  Szef Leśnictwa przy Delegaturze Rządu RP i Przewodniczący Rady Głów-

nej Leśnictwa – Teofil  Lorkiewicz „Sosnowski”,

64  Tamże, s. 2-11.
65  Tamże, s. 11.
66  Tamże, s. 11-12.

67 Wielka historia Polski, t. 9: Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej 
(1918-1945), pod redakcją Czesława Brzozy, FOGRA Oficyna Wydawnicza, Kraków 
2001, s. 307.

68 Maciej Borczyński, Almanach polskich leśników kombatantów, Poznań 1997, s. 6.
69 Z dziejów Lasów Państwowych i Leśnictwa Polskiego 1924-2004. Praca zbiorowa, t. II, 

Lata wojny i okupacji, s. 138; Maciej Borczyński, Józefat Sztuka, Leśnicy Wielkopolski 
w walce o niepodległość Polski w II wojnie światowej oraz w naukach leśnych i zawodzie, 
Poznań 2007, s. 39-40. 

70 Borczyński M., Almanach polskich..., s. 7; Z dziejów Lasów Państwowych...; Borczyński 
M., Sztuka J., Leśnicy Wielkopolski...
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2. Pierwszy zastępca Szefa Leśnictwa – Władysław Barański „Dąbrowski” 
(były pracownik Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa 
i Reform Rolnych),

3. Drugi zastępca Szefa Leśnictwa – Zygmunt Łukasiewicz (były komisarz 
ochrony lasów),

4. Członek Rady Głównej – Franciszek Grychowski (były Dyrektor Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Cieszynie),

5. Członek Rady Głównej – Feliks Sobczyński (były inspektor Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Toruniu),

6. Członek Rady Głównej – Eugeniusz Stankiewicz (były Radca Prawny Dy-
rekcji Naczelnej Lasów Państwowych w Warszawie),

7. Członek Rady Głównej – Franciszek Szkiłłądź (były Kierownik Biura Fi-
nansowego Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych w Warszawie),

8. Członek Rady Głównej – Jan Vogtman (były Naczelnik Wydziału w De-
partamencie Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych).

   Centralny Ośrodek Oporu Leśników postawił przed sobą dwa kierunki dzia-
łania: cywilny i wojskowy. Zadania cywilnego oporu leśników były następujące71:

- utrudnianie niemieckiej administracji leśnej rabunkowej eksploatacji lasu,
- sabotowanie zarządzeń okupanta niemieckiego,
- unieruchamianie tartaków,
- prowadzenie racjonalnych zalesień i pielęgnowanie lasu oraz ochrony lasu,
- kształtowanie postawy etycznej i obywatelskiej leśników polskich,
- prowadzenie ewidencji szkód wyrządzonych na skutek dewastacji lasów przez 

okupanta,
- prowadzenie ewidencji i weryfikacji leśników,
- opracowanie założeń organizacji polskiej gospodarki leśnej po odzyskaniu 

niepodległości.
Wojskowy kierunek działania Centralnego Ośrodka Oporu Leśników kon-

centrował się głównie na współdziałaniu ze zbrojnym ruchem oporu, w szcze-
gólności na72:

- ukrywaniu w lasach oddziałów partyzanckich,

- pełnieniu służb przewodników,
- zaopatrywaniu oddziałów zbrojnych w żywność i środki opatrunkowe,
- magazynowaniu broni i amunicji,
- ukrywaniu radiostacji,
- organizowaniu zrzutowisk terenowych dla lotnictwa alianckiego,
- pełnieniu służby wywiadowczej,
- dostarczaniu środków lokomocji,
- osobistym udziale w działaniach dywersyjnych.

Szef Leśnictwa powołał dla poszczególnych okręgów (byłych Dyrekcji La-
sów Państwowych) delegatów. Do ich zadań należało m.in. przekazywanie – po-
przez utworzoną przez siebie sieć konspiracyjną – zarządzeń i wytycznych dla 
polskich leśników pracujących w terenie. Delegaci okręgowi powołali Rady Okrę-
gowe, w skład których weszli najbardziej godni zaufania leśnicy polscy, którzy 
osobiście docierali do nadleśnictw, przekazując tam określone zadania. Zadania 
te przekazywane były także za pośrednictwem sieci wojskowej. Łącznikiem Rady 
Głównej Leśnictwa z wojskiem był Stefan Modzelewski – były Kierownik Wydziału 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży73. Działalność delegatów okręgowych 
była co najmniej trudna. Przedwojenna Polska okupowana była bowiem przez 
dwóch głównych najeźdźców, tj. Niemców i Rosjan, o czym była mowa wcześniej. 
Jedynie lasy Dyrekcji Radomskiej Lasów Państwowych znalazły się w całości w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. Pozostałe dyrekcje znalazły się granicach państw 
okupujących Polskę.

Delegaci okręgowi przyjeżdżali do Warszawy i spotykali się z Lorkiewiczem 
w drogerii firmy A. Czekaya przy ulicy Marszałkowskiej 9, róg Chmielnej, gdzie 
był on zatrudniony jako kasjer74.    

Teofil Lorkiewicz powołał także Komisję Samopomocy Koleżeńskiej Leśni-
ków. Przewodniczył jej Eugeniusz Zakrzewski, były Główny Inspektor Dyrekcji 
Naczelnej Lasów Państwowych. W skład Komisji weszli: Zofia Pleszczyńska – se-
kretarz i skarbnik, Eugeniusz Ilmurzyński – członek i Józef Bitner – członek75.

71 Borczyński M., Almanach polskich..., s. 7; Z dziejów Lasów Państwowych ..., s. 139; Bor-
czyński M., Sztuka J., Leśnicy Wielkopolski ..., s. 40.

72 Borczyński M., Almanach polskich..., s. 7-8; Z dziejów Lasów Państwowych ..., s. 139; Bor-
czyński M., Sztuka J., Leśnicy Wielkopolski ..., s. 41.

73 Borczyński M., Almanach polskich..., s. 8; Z dziejów Lasów Państwowych ..., s. 140; Bor-
czyński M., Sztuka J., Leśnicy Wielkopolski ..., s. 41.

74 Chałupka Władysław, Z Wielkopolskiego raptularza leśnego, Oficyna Wydawnicza Po-
znań, Poznań 2019, s. 218.

75 Borczyński M., Almanach polskich...; Z dziejów Lasów Państwowych ..., s. 141; Borczyński 
M., Sztuka J., Leśnicy Wielkopolski ..., s. 43.
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Kontakty z terenem umożliwiało Lorkiewiczowi równoczesne zatrudnienie 
w Spółce dla Handlu Drewnem Opałowym. Spółka została założona przez Polaków, 
by móc  legalnie kupować drewno w nadleśnictwach Generalnego Gubernatorstwa 
i sprowadzać je do Warszawy w celu sprzedaży. Dochody z tej działalności prze-
znaczane były m.in. na cele utworzonej przez Lorkiewicza Komisji Samopomocy 
Koleżeńskiej Leśników, która ponadto dysponowała środkami finansowymi po-
chodzącymi ze składek różnych nadleśnictw oraz dotacji od polskich firm han-
dlujących drewnem. Spółką Handlu Drewnem kierował Franciszek Grychowski, 
który zatrudnił w niej także innych członków Rady Głównej Leśnictwa.  

* * *

Pomimo bardzo trudnej sytuacji w obu strefach okupacyjnych społeczność polska 
nie pogodziła się z utratą niepodległości. Już we wrześniu 1939 roku zaczęły 
tworzyć się pierwsze organizacje, które wzięły sobie za cel walkę z najeźdźcami. 
Na przełomie 1939 i 1940 roku istniało już co najmniej 150 organizacji o różnym 
zasięgu. 

Najtrudniej było prowadzić działalność konspiracyjną na terenach włączo-
nych do Rzeszy Niemieckiej. Należy tu wspomnieć o działającej w Wielkopolsce 
organizacji kierowanej przez księdza Józefa Prądzyńskiego o nazwie „Ojczyzna” 
i o Tajnej  Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski”, działającej na Pomorzu. 

Równie trudna była sytuacja w sowieckiej strefie okupacyjnej. Sowieci po-
zbywali się ze swojej strefy wojskowych, inteligencji i członków organizacji o na-
stawieniu patriotycznym. Deportacje osób i rodzin polskich tylko tę sytuację 
potęgowały. Stosunkowo dobrze rozwijała się działalność polskich organizacji 
na włączonej do Litwy Wileńszczyźnie.

Najlepsze warunki do powstawania struktur konspiracyjnych były w Gene-
ralnym Gubernatorstwie, w którym dominowała społeczność polska tu zamiesz-
kała lub przybyła z Wielkopolski, Pomorza oraz sowieckiej strefy okupacyjnej. 
Już w 1939 roku działały w Generalnym Gubernatorstwie takie organizacje jak 

„Organizacja Orła Białego” czy „Jędrusie”. 27 września podjął podziemną dzia-
łalność Związek Harcerstwa Polskiego, który przyjął pseudonim „Szare Szeregi” 
oraz „Komitet Obywatelsko-Patriotyczny” zwany też „Komendą Obrońców Polski”. 

Także 27 września 1939 roku z inicjatywy gen. Michała Karaszewicza- 
Tokarzewskiego utworzona została organizacja „Służba Zwycięstwu Polsce”, 

a w listopadzie 1939 roku mianowano gen. Kazimierza Sosnkowskiego Komen-
dantem Głównym nowej konspiracyjnej organizacji „Związku Walki Zbrojnej”, 
podporządkowanej rządowi na wychodźstwie. Organizacja ta miała działać w ca-
łej przedwojennej Polsce. 16 stycznia 1940 roku Komendantem Związku Walki 
Zbrojnej na terenie okupacji niemieckiej został płk Stefan Rowecki, a gen. Michał 
Karaszewicz-Tokarzewski taką samą funkcję pełnił na terenie okupacji sowieckiej. 

Z czasem różne ugrupowania polityczne funkcjonujące w Generalnym Gu-
bernatorstwie zaczęły tworzyć własne organizacje zbrojne.

W wielu z nich działali również leśnicy. Funkcjonowali oni we wspomnia-
nym wcześniej Cywilnym Ruchu Oporu Leśników, strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego, a w końcu byli członkami także organizacji zbrojnych. Wielu z nich 
straciło życie w różnych okolicznościach, w tym także w niemieckich nazistowskich 
obozach koncentracyjnych.     
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DEPORTOWANYCH  
DO KL AUSCHWITZ
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Świat powinien wiedzieć, ile nas Polaków kosztowało prawo do swojego miejsca na 
ziemi – te słowa Jana Pawła II oddają ogrom polskiej martyrologii podczas II woj-
ny światowej, która była ceną walki o niepodległość i narodowego oporu wobec 
okupantów. Jej symbolem jest m.in. KL Auschwitz. Wśród około 140 tys. polskich 
więźniów tego obozu znajdowały się osoby reprezentujące cały ówczesny przekrój 
społeczny narodu polskiego. Nie zabrakło wśród nich także pracowników leśnic-
twa różnych szczebli. Co najmniej 205 przedstawicieli tej grupy zawodowej stało 
się więźniami KL Auschwitz i co najmniej 170 z nich zginęło w tym lub innych 
obozach koncentracyjnych, do których zostali przeniesieni. 

Powodem deportacji leśników polskich do KL Auschwitz – tak jak i w przy-
padku pozostałych więźniów polskich – było ich zaangażowanie w działalność 
konspiracyjną oraz represje wynikające z terrorystycznych działań okupanta 
niemieckiego. 

W latach 30-tych XX w., w obliczu zagrożenia II RP ze strony dwóch potęż-
nych i agresywnych sąsiadów, objęto specjalnym przeszkoleniem wojskowym 
urzędników państwowych poczty, kolei i leśnictwa. Dlatego w 1933 roku została 
utworzona organizacja paramilitarna o nazwie Przysposobienie Wojskowe Leśni-
ków. Celem tej organizacji – pozostającej pod kontrolą poszczególnych Dyrekcji 
Lasów i Dowództw Okręgów Korpusów – było przygotowanie leśników do dzia-
łania w warunkach wojny. Kładziono nacisk na szkolenie bojowe w warunkach 
leśnych oraz organizowanie sabotażu na tyłach wroga. Do PWL należeli zarówno 
leśnicy Lasów Państwowych, jak i prywatnych. W niektórych tajnych ośrodkach 
szkolono leśników do zadań wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Przygoto-
wywano ich też do dywersji pozafrontowej, czyli działalności konspiracyjnej pod 
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1. Z. Zieliński, Przysposobienie Wojskowe Leśników w latach 1933-1939, „Niepodległość 
i Pamięć” 2005, nr 21, s. 199-200. 

okupacją wroga. W l. 1933-1939 sześciotygodniowe szkolenie wojskowe w PWL 
odbyło ok. 12 tys. leśników1. 

Latem 1939 roku – podczas rosnącego zagrożenia niemieckiego – leśnicy 
współpracowali ze Strażą Graniczną, Korpusem Ochrony Pogranicza, policją, wy-
wiadem i kontrwywiadem wojskowym w zwalczaniu działalności tajnych agentur 
niemieckich, czyli tzw. V kolumny. 

Kiedy wybuchła II wojna światowa, leśnicy natychmiast włączyli się do walki 
w obronie niepodległości kraju, a następnie do walki konspiracyjnej. Szacuje się, 
że byli tą polską grupą zawodową, która poniosła jedne z najwyższych strat pod-
czas wojny, sięgające 50% przedwojennego stanu osobowego. Równie duże ofiary 
poniosły ich rodziny. 

Lasy stanowiły naturalną bazę rozwoju konspiracji i działań partyzanckich 
na okupowanych w l. 1939-1945 ziemiach polskich. W początkowej fazie okupacji 
niemieckiej działalność konspiracyjna leśników polegała głównie na zbiórce i zabez-
pieczeniu broni pozostałej w lasach po kampanii wrześniowej oraz na prowadzeniu 
w nadzorowanej przez okupanta niemieckiego gospodarce leśnej różnych form 
sabotażu, takich jak: niszczenie lub ukrywanie polskich akt i planów gospodarczych 
z dziedziny leśnictwa i drzewnictwa, fałszowanie danych dotyczących wieku drze-
wostanu, stanu lasów i możliwości ich eksploatacji, opóźnianie zarządzonej przez 
okupanta akcji inwentaryzacyjnej, wyrównywanie nałożonych przez okupanta 
kontyngentów masą drzewną z cięć pielęgnacyjnych o niskiej wartości drewna 
użytkowego oraz wykradanie żywicy przeznaczonej na produkcję mydła. 

Jednym z głównych zadań konspiracyjnych leśników polskich była walka 
z dokonywaną przez okupanta dewastacją lasów i rabunkiem drzewostanu. Do 
walki podziemnej włączono pracowników leśnictwa wszystkich szczebli, w tym 
członków ich rodzin. 

Działalność leśników w zorganizowanej konspiracji wojskowej polegała na 
bezpośrednim udziale w akcjach sabotażowo-dywersyjnych i walce partyzanckiej 
oraz tworzeniu zaplecza dla partyzantów w postaci kwater, punktów kontaktowych, 
zaopatrzenia w żywność, magazynowania broni, opieki nad rannymi i chorymi 
partyzantami oraz ukrywania osób zdekonspirowanych. Do ważnych form wsparcia 
konspiracji i partyzantki przez leśników należały również: wywiad, przewodnictwo, 

podejmowanie zrzutów, ubezpieczanie grup bojowych oraz transport broni i ran-
nych. Leśnicy pełnili także funkcje kierownicze i dowódcze na różnych szczeblach 
konspiracji wojskowej. 

Wśród leśników deportowanych do KL Auschwitz znaleźli się żołnierze 
i współpracownicy różnych organizacji polskiego podziemia. Władysław Bartnik 
(nr 154039), Antoni Gabrysiewicz (nr 66439), Mikołaj Koziarski (nr 44640), 
Mieczysław Lipiński (nr 34462), Jan Niewiadomski (nr nieznany) i Eugeniusz 
Wróblewski (nr 12998) już na początku okupacji niemieckiej współpracowali z Od-
działem Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Jan 
Niewiadomski był ponadto komendantem I Podobwodu-Niewachlów w Obwodzie 
Kielecko-Radomskim Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. 

Żołnierzami placówki ZWZ/AK „Stańczyk” w Serbinowie (gm. Mniów, pow. 
Kielce) byli: Czesław Bobiński (nr nieznany), Wawrzyniec Drogosz (nr nieznany), 
Józef Klebecki (nr nieznany) i Eugeniusz Mathias (nr nieznany). 

Ponadto do ZWZ/AK i innych organizacji konspiracyjnych należeli lub 
z nimi współpracowali m.in: Zbigniew Andruszewski (nr 169521), Aleksander 
Baranowicz (nr 100970), Tadeusz Będkowski (nr nieznany), Klemens Bieszke 
(nr 169524), Jan Bobowski (nr 20183), Czesław Darkowski (nr 43022), Antoni 
Dudek (nr nieznany), Franciszek Dwornik (nr nieznany), Władysław Dyk (nr nie-
znany), Stanisław Fetkowski (nr 134203), Władysław Florkowski (nr 17106) – ko-
mendant placówki „Puszczyk” organizacji Polska Niepodległa w powiecie średzkim, 
Tadeusz Frydecki (w obozie Balicki, nr 131604), Stanisław Furtak (nr 14332), 
Antoni Gabrysiewicz (nr 66439) – komendant rejonu ZWZ/AK Spała, Andrzej 
Gąsienica-Makowski (nr 5654) – kurier tatrzański, Władysław Golus (nr 34813), 
Aleksander Gosarow (nr nieznany), Tomasz Gwóźdź (nr 171231), Kazimierz 
Hyski (nr 37794), Stanisław Jachimowicz (nr nieznany), Kazimierz Jeleński (nr 
nieznany), Henryk Kaczorkiewicz (nr 23226), Franciszek Kalisz (nr 155403), Jan 
Kaluch (nr 14092), Roman Kędzierski (14145), Tomasz Kietliński (nr 19689), 
Wacław Kleszcz (nr 99817) – żołnierz Batalionów Chłopskich, Michał Koman 
(nr nieznany), Jan Kondrowski (nr nieznany), Henryk Kormański (nr 14376), 
Stefan Kormański (nr 14377), Tomasz Kosse (nr 153081), Lucjan Kowalewski 
(nr 99824), Tomasz Kozłowski (nr 15821), Stefan Kulig (nr 95664), Jan Ku-
ska/Kuzka (nr 63689), Lech Ładowski (nr 34464), Zbigniew Mazurkiewicz (nr 
35205), Jan Mikulka (nr 125592), Wacław Nowicki (nr 12955), Józef Orczy-
kowski (nr nieznany), Jakub Pałasiewicz (nr nieznany) – przewodnik trasy prze-
rzutowej, Bronisław Pałko (nr 8949), Bronisław Pawłowicz (więzień policyjny), 



84

BOHDAN PIĘTKA

85

WSTĘP

Józef Piekarczyk (nr 22741), Leonard Poborc (nr 23998), Józef Pomarański 
(nr 38014) – komendant obwodu radomszczańskiego ZWZ/AK i podobowdu AK 
Gidle, Jan Rajchel (nr nieznany), Czesław Rylewicz (nr 13913), Stanisław Sa-
dowski (nr 19592), Czesław Sikorski (nr 14122), Stanisław Skiba (nr 99847), 
Jan Skoczylas (nr nieznany), Ludwik Skorupa (nr 117867), Mieczysław Skri-
wan (nr 63716), Jan Stetkiewicz (nr nieznany), Józef Szymański (nr nieznany), 
Wojciech Strząbała (nr nieznany), Stanisław Szczepaniec (nr 5939) – kierownik 
tras przerzutowych na Słowację i Węgry, Stanisław Tarchalski (nr 63730), Wil-
helm Tokarz (nr 88572), Ludwik Trzeciak (nr 111614), Stanisław Ungeheuer 
(nr 63733), Marian Waldeck (nr nieznany), Antoni Wąsik (nr 123580), Wisław 
Wolski (nr 14508), Walenty Wróblewski (nr 109192), Wawrzyniec Wyrębkie-
wicz (nr 16471), Władysław Zarychta (nr 9241) oraz Ignacy Żmuda (nr 11436). 

Roman Gesing (nr 87135) był współtwórcą Straży Chłopskiej, czyli póź-
niejszych Batalionów Chłopskich, oraz kierował konspiracją ruchu ludowego na 
terenie powiatów brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego. 

Ernest Buchalik i Józef Tkocz należeli do działającej w Gotartowicach 
k. Rybnika Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej. Za działalność w tej organizacji 
zostali rozstrzelani pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz. Mikołaj Dębicki (nr 7814) 
trafił do obozu za przechowywanie broni i postawę antyniemiecką, a Władysław 
Markiewicz (nr 86239) za pomoc jeńcom wojennym.

Nie zabrakło wśród leśników także ofiar terroru hitlerowskiego. Jedną z pierw-
szych był Ludwik Lubas (nr 7020) – aresztowany 9 listopada 1939 r. jako zakładnik. 

Męczeńską kartę zapisali Mieczysław Abstorski, Karol Posch, Arnold Pre-
gler i Józef Sołtysek – żołnierze Organizacji Orła Białego-Związku Odwetu i współ-
pracownicy Gwardii Ludowej PPS-WRN, ofiary pacyfikacji leśniczówek w Byczynie 
i Jeziorkach (pow. Chrzanów) w lipcu 1943 roku – rozstrzelani pod Ścianą Śmierci 
w KL Auschwitz jako więźniowie policyjni. Ofiarami tych represji padły również 
ich rodziny. 

Podczas obławy w Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie 
16 kwietnia 1942 roku. zostali aresztowani Piotr Bobrowicz (nr 32495) i Mar-
celi Lugowski (nr 33146). Obaj zginęli pod Ścianą Śmierci 27 maja 1942 roku. 
Oprócz nich pod Ścianą Śmierci w obozie macierzystym KL Auschwitz I zginęli: 
Władysław Smędowski (nr 29684), Stanisław Szczepaniec (nr 5939), Włady-
sław Zarychta (nr 9241), Ignacy Żmuda (nr 11436) oraz więźniowie policyjni: 
Mieczysław Bębenek, Franciszek Karpeta, Bronisław Pawłowicz, Jan Pryszcz, 
Jan Rudkowski i Bronisław Witos. 

Stanisław Furtak (nr 14332) został wyselekcjonowany 28 lipca 1941 roku 
w grupie 575 więźniów, w większości Polaków – i zginął następnego dnia zamordowa-
ny tlenkiem węgla  w tzw. zakładzie eutanazyjnym na Zamku Sonnenstein w Pirnie. 

Ofiarami pacyfikacji Garbatki w powiecie kozienickim 12 lipca 1942 roku byli: 
Szczepan Gieruszka (nr nieznany), Stanisław Handelsman (nr 62353), Mieczy-
sław Jasiński (nr nieznany), Zenon Łuczywko/Łuczywek (nr 46855), Tadeusz 
Mąkowski (nr 46887). 

Władysław Fabiszewski (nr 120039) był ofiarą obławy przeprowadzonej przez 
gestapo i żandarmerię niemiecką 11 kwietnia 1943 roku w miejscowościach Biała 
Góra, Łękawica, Marynki, Michałów Górny i Palczew, położonych w okolicach Warki. 

Marian Jeżyk/Jerzyk (nr 15245) stał się ofiarą akcji represyjnej w powiecie 
kaliskim (wówczas tzw. Kraj Warty – Wartheland), przeprowadzonej w dniach 5-7 
marca 1941 roku w odwecie za zamach na policjanta niemieckiego. Natomiast 
Władysław Przybylski (nr 35582) został aresztowany 7 kwietnia 1942 roku pod-
czas akcji represyjnej przeprowadzonej w rejencji łódzkiej Kraju Warty w odwecie 
za zabicie dwóch gestapowców. 

Podczas jednej z masowych obław policyjnych na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa, które zostały zarządzone 11 stycznia 1943 roku przez Heinricha 
Himmlera, został ujęty Stanisław Zerygiewicz (nr nieznany). Ofiarą masowych 
aresztowań w majątkach ziemskich na terenie dystryktu lubelskiego GG w kwietniu 
1941 roku stał się natomiast Tadeusz Zdanowicz (nr 16163). 

Zbigniew Florkowski (nr 195612) i Eliasz Makowski (nr 191744) zosta-
li wypędzeni przez Niemców z Warszawy podczas powstania warszawskiego do 
obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121, Dulag 121) i stamtąd 
deportowani do KL Auschwitz. 

Ofiarą niezwykle brutalnego aresztowania i traktowania stał się Marian Wie-
rusz-Kowalski (nr 5976), który próbował ratować aresztowanego przez gestapo 
syna. 

Ofiarami denuncjacji dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich stali się 
Bronisław Pipczyński (nr 117792) – oficer lotnictwa, zatrudniony podczas okupa-
cji niemieckiej w leśnictwie, oraz Eustachy Rolski (nr 807). Natomiast formalnym 
powodem deportacji do obozu Zdzisława Orpiszewskiego (nr 1707) było to, że 
nie zgłosił niemieckim władzom okupacyjnym faktu bycia przed wojną oficerem 
rezerwy WP. 

Jednym z nielicznych leśników-więźniów KL Auschwitz, którym udało się 
doczekać końca wojny, był Zygmunt Koehler (nr 162562). 15 września 1944 roku 
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Abstorski Mieczysław 

Ur. 1.1.1915 r., Ciężkowice, pow. Chrzanów. Pomocnik leśniczego w Leśnictwie 
Kąty, Nadleśnictwo Chrzanów. Zamieszkały w Byczynie (pow. Chrzanów) w pobli-
żu leśniczówki ojca Franciszka. W okresie II RP pracował jako leśniczy w Leśnictwie 
Pogorzyce (Nadleśnictwo Chrzanów). Podczas okupacji niemieckiej naraził się 
władzom okupacyjnym swoją postawą patriotyczną, za co został zdegradowany 
i przeniesiony do Leśnictwa Kąty na stanowisko pomocnika leśniczego. Należał do 
placówki Organizacji Orła Białego-Związek Odwetu o kryptonimie „Jastrząb” pod 
dowództwem leśniczego Arnolda Preglera. Udzielał pomocy miejscowym organi-
zacjom konspiracyjnym różnych nurtów politycznych. Aresztowany 15.7.1943 r. 
wraz z żoną Janiną, matką, trzema siostrami i ojcem – leśniczym Franciszkiem 
Abstorskim – podczas niemieckiej akcji pacyfikacyjnej w Byczynie. Osadzony 
w więzieniu policyjnym w Mysłowicach i poddany śledztwu gestapo. Następnie 
rozstrzelany 2.9.1943 r. jako więzień policyjny pod Ścianą Śmierci w obozie ma-
cierzystym KL Auschwitz I. 

W KL Auschwitz zginęli także jego najbliżsi krewni: matka Bronisława 
(nr więźniarski 50687, deportowana 30.7.1943 r., † 2.1.1944 r.), żona Janina 
(nr więźniarski 50690, deportowana 30.7.1943 r., † 7.2.1944 r.) i siostra Kamila 
(nr więźniarski 50688, deportowana 30.7.1943 r., † 8.5.1944 r.). Ojciec – leśniczy 
Franciszek Abstorski – został deportowany do KL Gross-Rosen, następnie do KL 
Bergen-Belsen, gdzie zginął 27.10.1944 r. Siostra Ewelina – deportowana do KL 
Auschwitz 30.7.1943 r. (nr więźniarski 50689) – została ewakuowana w styczniu 

PRACOWNICY  
SŁUŻBY LEŚNEJ

zbiegł on z podobozu oświęcimskiego Jawischwowitz w Jawiszowicach. Brawurowej 
ucieczki z obozu dokonał również 14 czerwca 1944 roku Andrzej Gąsienica-Ma-
kowski (nr 5654). 

Niniejsza Księga Pamięci nie obejmuje zapewne wszystkich leśników polskich, 
których droga walki i męczeństwa zawiodła do KL Auschwitz. O wielu z nich praw-
dopodobnie nie dowiemy się już nigdy. Brak materiałów źródłowych nie pozwolił 
też na pełną rekonstrukcję losów i przyczyn aresztowania części z przedstawionych 
postaci. Pomimo to publikacja ta jest małym krokiem w procesie przywracania pa-
mięci o niejednokrotnie zapomnianych bohaterach polskiej walki o niepodległość 
podczas II wojny światowej. 

BOHDAN PIĘTKA
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Rodzina Abstorskich. Fot. udostępniona przez Marię Leś-Runicką. 

1945 r. do KL Ravensbrück i wyzwolona w jego podobozie Neustadt-Glewe. Tak jak 
i Kamila Abstorska była poddawana w KL Auschwitz eksperymentom medycznym 
i w ich następstwie zmarła jesienią 1945 r. w Krakowie. Siostra Zofia Gazda była 
więźniarką KL Ravensbrück i jego podobozu w Neubrandenburg. Tylko ona i jej 
dzieci Alina i Andrzej, które trafiły do Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu, przeżyły 
wojnę. 

Franciszek Abstorski (1887-1944) ukończył niemieckie gimnazjum real-
ne w Bielsku, a następnie podjął studia w Szkole Leśnictwa w Gföler w Dolnej 
Austrii. Kontynuował je we Lwowie i tam uzyskał dyplom. W 1911 r. rozpoczął 
pracę w jaworznickich lasach gwareckich na stanowisku adiunkta leśnictwa, jako 
zastępca leśniczego w Ciężkowicach. W 1920 r. został samodzielnym leśniczym 
w Dąbrowie Narodowej, a w 1925 r. przeniesiono go do Leśnictwa Byczyna. Ro-
dzina Abstorskich miała korzenie niemieckie. Nazwisko Abstorsky pochodziło 
od nazwy rodowego majątku Absdorf na Morawach, którego właścicielem był 
pod koniec XV w. założyciel rodu Simon Ötl. Z czasem rodzina uległa polonizacji. 

G. Gut, J. Gut, Historia Jeziorek, Jaworzno 2019, s. 57, 70, 79-80, 85, 88, 91-92.

M. Leś-Runicka, Konspiracja leśniczych, www.extra.jaw.pl, 17.7.2015 (dostęp 14.7.2020); Zbio-

rowa odpowiedzialność, www.extra.jaw.pl, 25.7.2015 (dostęp 14.7.2020). 

J. Niekrasz, Z dziejów AK na Śląsku, Katowice, 1993 s. 305-306. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 

1998, t. I, s. 571, t. II, s. 691. 

E. Popławska, Pacyfikacja leśniczówek w 1943 roku, „Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna”, 

wydanie specjalne, czerwiec 2018.

B. Werner-Pędzikiewicz „Drozd”, Ruch Oporu w okupowanym Jaworznie w latach 1939-1945, 

Jaworzno 1995, s. 71-72. 

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dalej cyt.: APMA-B). Zbiór korespon-

dencji. Korespondencja nr 3703-04/73, 936-39/2823/01, 5506-07/01 dot. Bronisławy, Jani-

ny, Kamili i Mieczysława Abstorskich; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/87, nr inw. 72782, 

k. 256; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/10, nr inw. 31065, numerowe spisy więźniarek 

zmarłych w obozie, k. 13 l, 15 l, 43 l; Książka szpitala więźniarskiego Neustadt-Glewe. Sygn. 

D-N. Glewe-5/1, nr inw. 176365, k. 46. 

Adamczyk 

Inż. leśnik. Nadleśniczy w lasach Ordynacji Zamojskiej. Data deportacji do KL 
Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie w 1943 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów, Poznań 1997, s. 47. 

Andruszewski Zbigniew 

Ur. 1.9.1921 r., Tarnów. Syn mjr. WP Józefa Andruszewskiego. Przed 1939 r. uczeń 
liceum w Radomsku. Podczas okupacji niemieckiej praktykant leśny na stanowisku 
pomocnika leśniczego w Leśnictwie Kobiele Wielkie, pow. Radomsko. Zamieszkały: 
leśniczówka Kobiele Wielkie. Aresztowany przez gestapo 27.10.1943 r. za udział 



90 91

PRACOWNICY SŁUŻBY LEŚNEJBOHDAN PIĘTKA

w konspiracji AK. Osadzony w więzieniu policyjnym na Zawodziu w Częstocho-
wie i stamtąd deportowany do KL Auschwitz 19.12.1943 r. w transporcie 310 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD (Policję Bezpieczeństwa 
i Służbę Bezpieczeństwa) z dystryktu radomskiego Generalnego Gubernatorstwa. 
Nr więźniarski 169521. W obozie pracował przy robotach kanalizacyjnych i jako 
pielęgniarz na rewirze więźniarskim. 19.9.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen 
i jego podobozu Saurerwerke. Nie przeżył wojny. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./ 2767, nr inw. 45391, ankieta byłego więźnia Zbigniewa 

Andruszewskiego; Zbiór listów obozowych więźniów. Sygn. D-Au I-1/550, nr inw. 49972, t. 5, 

list obozowy więźnia Zbigniewa Andruszewskiego z 4.6.1944 r.; Lista transportowa do KL 

Mauthausen. Sygn. D-Mau-3/9/7, nr inw. 149719, t. 7, k. 68. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 50. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i in-

nych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944, t. III, Oświęcim 2006, s. 1522, 1525, 1534. 

Andziak Adam 

Ur. 1.11.1893 r., Piróg, pow. Radom. Gajowy w Leśnictwie Smolarz, Nadleśnic-
two Stachów. Zamieszkały: Grabowy Las, pow. Radom. Aresztowany 15.9.1943 r. 
w Grabowym Lesie wraz z grupą pracowników Nadleśnictwa Stachów. Deporto-
wany do KL Auschwitz 2.10.1943 r. w transporcie 869 więźniów politycznych 
skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski nie-
znany. Zginął w obozie 15.12.1943 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/46, nr inw. 172381, t. 24, k. 315, akt zgonu nr 34815/ 

1943 więźnia Adama Andziaka. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 50.

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych przez 100-lat nie-

podległości. Księga walki, pracy i pamięci. Wydanie okolicznościowe, t. 1-2, Radom 2018. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1486. 

Andziak Adam  
(1893-1943).  

Fot. zbiór własny  
Piotra Kacprzaka. 

Akt zgonu Adama Andziaka. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano  
w nim niewydolność serca przy zapaleniu oskrzeli  

(Herzmuskelschwäche bei Bronhitis).



92 93

PRACOWNICY SŁUŻBY LEŚNEJBOHDAN PIĘTKA

Jedna z kart książki 
stanów dziennych obozu 

(Stärkebuch), na której 
figuruje Mieczysław 

Ansion, więzień nr 27079.

Ansion Mieczysław

Ur. 11.12.1907 r. Inżynier leśnik. Absolwent Politechniki Lwowskiej. Pracownik 
nadzoru lasów w Inspekcji Leśnej w Sanoku. Uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 r. Wzięty do niewoli i osadzony w Oflagu II B Arnswalde. Deportowany do 
KL Auschwitz 23.3.1942 r. w transporcie 52 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. Nr więźniarski 27079. Zginął 
w obozie 15.6.1942 r.

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/4, nr inw. 31534, t. 4, 

k. 546. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 50.

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na tere-

nie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny, www.krosno.lasy.gov.pl (dostęp 

14.07.2020). 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i in-

nych miejscowości Polski południowej 1940-1944, t. II, Warszawa-Oświęcim 2002, s. 881.

Bajkowski Onufry 

Ur. 12.6.1899 r., Brodzica, pow. Hrubieszów i tam zamieszkały. Ukrainiec-obywatel 
polski. Leśniczy. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. 
Zginął w KL Auschwitz 31.8.1942 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3157/85 dot. byłego więźnia Onufrego 

Bajkowskiego; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/19, nr inw. 172354, t. 18, k. 589, akt zgonu 

nr 26089/1942 więźnia Onufrego Bajkowskiego; Sygn. D-Au I-2/3359/18/5, nr inw. 149504, 

t. 18/5, k. 91, świadectwo zgonu więźnia Onufrego Bajkowskiego. 
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Akt zgonu Onufrego Bajkowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci  
podano zwyrodnienie mięśnia sercowego (Herzmuskeldegeneration).

Baranowicz Aleksander 

Ur. 28.7.1910 r., Bytom. Inż. leśnik. Zamieszkały: Kraków. Żołnierz kampanii 
wrześniowej 1939 r. W konspiracji AK pełnił funkcję radiotelegrafisty. Areszto-
wany przez gestapo 5.1.1943 r. w Zduńskiej Woli za nielegalne posiadanie radio-
odbiornika. Osadzony w więzieniu policyjnym przy ul. Montelupich w Krakowie. 
Deportowany do KL Auschwitz 11.2.1943 r. w transporcie 62 więźniów politycz-
nych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. Nr więźniarski 
100970. Osadzony w podobozie oświęcimskim Buna (Monowitz) w Monowicach. 
Przeniesiony 5.7.1943 r. do KL Mauthausen (nr więźniarski 32344) i jego po-
dobozów Wiener Neustadt i Ebensee, gdzie doczekał wyzwolenia 6.5.1945 r. Po 
wojnie starszy inspektor Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Krakowie. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./3028, nr inw. 45652, ankieta byłego więźnia Aleksan-

dra Baranowicza; Sygn. Mat./1149, nr inw. 159179, t. 127, k. 4, ankieta personalna byłego 

więźnia Aleksandra Baranowicza z 23.2.1965 r.; Akta Oddziału Zatrudnienia Więźniów. Sygn. 

D-Au I-3a/329, nr inw. 32383, t. 4, k. 284/307, 357/355; Kartoteka KL Mauthausen. Sygn. 

D-Mau-3a/704, nr inw. 39084, k. 1423-1424, karta personalna więźnia Aleksandra Barano-

wicza. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 57. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1700, 1707. 
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Aleksandra Baranowicza 
z kartoteki KL Mauthausen. Odnotowano w niej datę rejestracji w KL 

Mauthausen (5.7.1943 r.), numer więźniarski w KL Mauthausen (32344), 
osadzenie w podobozie Wiener Neustadt oraz zawód radiotechnik, figurujący 

prawdopodobnie w dokumentach konspiracyjnych  
Aleksandra Baranowicza. 

Bartnik Władysław 

Ur. 11.4.1902 r., Kruszyna, pow. Kielce. Gajowy w Leśnictwie Osieczno, Nad-
leśnictwo Suchedniów. Zamieszkały: Osieczna, pow. Kielce. Podczas okupacji 
niemieckiej żołnierz ZWZ/AK. Współdziałał z Oddziałem Wydzielonym Wojska 
Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Deportowany do KL Auschwitz 
2.10.1943 r. w transporcie 869 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo 
u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 154039. 22.10.1943 r. prze-
niesiony do KL Buchenwald i oznaczony numerem 33951. Nie przeżył wojny. 

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Władysława Bartnika z kartoteki  
KL Buchenwald. Odnotowano w niej daty deportacji do KL Auschwitz (2.10.1943 r.)  

i przeniesienia do KL Buchenwald (22.10.1943 r.).
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APMA-B. Lista transportowa do KL Buchenwald z 23.10.1943 r. Sygn. D-Bu-3/1/1, nr inw. 

149720, t. I, k. 35; Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Władysława Bartnika. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 60.

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji... 

D. Detka, M. Kolus (red.), Leśnicy w okresie II wojny światowej na Kielecczyźnie, „Zeszyty Histo-

ryczne – Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej”, zesz. 4, część I, Kielce 2018, s. 29. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1475. 

Będkowski Tadeusz 

Ur. 28.10.1899 r., Chęciny, pow. Kielce. Gajowy w lasach prywatnych majątku 
Jeleniów, Nadleśnictwo Łagów. Zamieszkały: Wólka Milanowska, pow. Kielce. 
Aresztowany za działalność w AK i deportowany do KL Auschwitz wraz z synem. 
Data deportacji do KL Auschwitz i numer obozowy nieznane. Zginął w obozie 
13.9.1943 r. 

Tadeusz Będkowski (1899-1943).  
Fragment zdjęcia udostępnionego  

przez Teresę Piwnik.

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/38, nr inw. 172373, t.11, k. 973, akt zgonu nr 15999/ 

1943 więźnia Tadeusza Będkowskiego. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 65. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Akt zgonu Tadeusza Będkowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci  
podano nieżyt jelit przy oskrzelowym zapaleniu płuc 

(Darmkatarrh bei Bronchopneumonie).
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Białas Romuald 

Ur. 5.2.1912 r., Skierniewice. Inżynier leśnik. Pracownik naukowy Zakładu Ży-
wicowania Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. Deportowany do KL 
Auschwitz 29.5.1941 r. w transporcie 304 więźniów skierowanych przez Sipo u. SD 
z więzienia Pawiak w Warszawie. Nr więźniarski 16755. Zginął w obozie 6.8.1941 r. 

Akt zgonu Romualda Białasa.  
Jako oficjalną przyczynę śmierci 

podano ropowicę przy wycieńczeniu 
organizmu (Phlegmone bei 

Körperschwäche). 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 3, 

k. 213; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 156, akt zgonu nr 158/1941 

więźnia Romualda Białasa. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 65.

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 

1940-1944, t. I, Warszawa-Oświęcim 2000, s. 360. 

Bielawski Eugeniusz 

Ur. 1908 r. Gajowy w leśnictwie Jaźwiny w Nadleśnictwie Brąszewice (pow. Sie-
radz). Żołnierz AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. 
Zginął w obozie w 1943 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 67. 

Bieszke Klemens 

Ur. 21.2.1921 r., Tczew. Sekretarz w Leśnictwie Kobiele Wielkie (Nadleśnictwo 
Radomsko). Podczas okupacji niemieckiej podchorąży AK w Obwodzie Radomsko, 
ps. „Kacper”. W konspiracji współpracował ze Zbigniewem Andruszewskim i ra-
zem z nim został aresztowany 27.10.1943 r. oraz deportowany do KL Auschwitz 
19.12.1943 r. w transporcie 310 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. 
SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 169524. W 1944 r. przeniesiony 
do KL Natzweiler i tam prawdopodobnie wyzwolony. Po wojnie ukończył studia 
inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej i był specjalistą w dziedzinie budowy 
portów. Zmarł 20.5.2000 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 70. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1522, 1534. 
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Bobiński Czesław 

Data i miejsce urodzenia nieznane. Pracownik biurowy Nadleśnictwa Lasów Pry-
watnych Krasna-Mniów. Od początku okupacji niemieckiej działał w konspiracji. 
Żołnierz placówki ZWZ/AK „Stańczyk” w Serbinowie, gm. Mniów, pow. Kielce. 
Prowadził punkt kolportażu prasy konspiracyjnej w siedzibie nadleśnictwa oraz 
punkt kontaktowy dla partyzantów AK. Aresztowany 19.1.1943 r. podczas nie-
mieckiej akcji pacyfikacyjnej gminy Mniów wraz z leśnikami: Wawrzyńcem Dro-
goszem, Józefem Klebeckim i Eugeniuszem Mathiasem. Data deportacji do KL 
Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie prawdopodobnie w 1943 
r. w wieku około 30 lat. 

D. Detka, M. Kolus (red.), Leśnicy w okresie II wojny światowej na Kielecczyźnie…, s. 61, 62, 67. 

Bobowski Jan 

Ur. 26.6.1880 r., Suchawa, pow. Włodawa. Leśniczy w Leśnictwie Budziska w Nad-
leśnictwie Lipniki (pow. Ostrołęka). Zamieszkały: Kuzie, pow. Ostrołęka. Podczas 
okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ. Aresztowany 13.5.1941 r. przez placówkę 
gestapo dla rejencji ciechanowskiej z siedzibą w Płocku i osadzony w więzieniu 
sądowym w Ostrołęce. Powodem jego aresztowania był donos, który złożyli vol-
ksdeutsche (w okresie II RP obywatele polscy z mniejszości niemieckiej): Johann 
Schulz, Anton Skopek i Paul Skopek. Poinformowali oni gestapo o aktywnej dzia-
łalności społeczno-politycznej Jana Bobowskiego przed wojną i jego postawie 
patriotycznej. Określili go również jako „fanatycznego katolika”. Oficjalnie gestapo 
zarzuciło J. Bobowskiemu nielegalne posiadanie broni i wypowiedzi antypań-
stwowe. 27.6.1941 r. został skierowany przez gestapo ciechanowskie do obozu 
karnego w Działdowie (Arbeitserziehungslager Soldau). Po zapoznaniu się z jego 
aktami szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt 

– RSHA), SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, polecił 6.8.1941 r. osadzenie 
J. Bobowskiego w obozie koncentracyjnym na czas nieokreślony, ponieważ jako 
„fanatyczny Polak nastawiony antyniemiecko” może „działać na szkodę interesów 

Rzeszy”. J. Bobowski został deportowany do KL Auschwitz 23.8.1941 r. w transpo-
rcie zbiorowym 19 więźniów skierowanych przez placówki gestapo i kripo z Byd-
goszczy, Inowrocławia, Królewca i rejencji ciechanowskiej. Nr więźniarski 20183. 
Zginął w obozie 17.10.1941 r. 

APMA-B. Akta placówki gestapo dla rejencji ciechanowskiej. Sygn. IZ/Gestapo Ciechanów/101, 

nr inw. 176112, t. 1, k. 167; Sygn. IZ-11/Gestapo Ciechanów/6, nr inw. 174289, t. 5, k. 1-104, 

akta śledcze Jana Bobowskiego; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au 

I-2/1, nr inw. 4279, t. 4, k. 323. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 75. 

Zdjęcie obozowe Jana 
Bobowskiego, więźnia 

politycznego nr 20183. 
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Akt zgonu Piotra Bobrowicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano nagły atak serca 
(Plötzlicher Herztod). Taką przyczynę śmierci władze obozowe wpisywały do aktów zgonu  

zwykle ofiarom egzekucji. 

Zdjęcie obozowe Piotra 
Bobrowicza, więźnia 

politycznego nr 32495. 

Bobrowicz Piotr 

Ur. 9.3.1916 r., Tambow (Rosja). Leśnik. Deportowany do KL Auschwitz 
24.4.1942 r. w transporcie 98 polskich więźniów politycznych skierowanych przez 
Sipo u. SD z więzienia policyjnego przy ulicy Montelupich w Krakowie. Więźnio-
wie ci zostali aresztowani 16.4.1942 r. podczas obławy w Kawiarni Plastyków 
przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie w odwecie za zamach na wyższego oficera 
SS. Nr więźniarski 32495. Zginął 27.5.1942 r. rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 
w egzekucji 168 polskich więźniów politycznych – aresztowanych 16.4.1942 r. 
w Kawiarni Plastyków w Krakowie. 

Jedna z kart książki 
stanów dziennych obozu 

(Stärkebuch),  
w której odnotowano zgon 
więźnia Piotra Bobrowicza.

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, 

k. 410; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/8, nr inw. 172343, t. 7, k. 84, akt zgonu nr 9084/1942 

więźnia Piotra Bobrowicza; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 5413/90 dot. byłego 

więźnia Piotra Bobrowicza. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 1010-1011, 1024. 
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Akt zgonu Jana Bomby. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano ropowicę  
przy wycieńczeniu organizmu (Phlegmone bei Körperschwäche).

Zdjęcie obozowe  
Jana Bomby, więźnia 

politycznego nr 19142. 

Bocianowski Jan 

Gajowy w Wolbromiu. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nie-
znane. Zginął w obozie w 1942 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 75. 

Bomba Jan 

Ur. 27.11.1904 r., Gajówka Koszcze, pow. Końskie. Zamieszkały: gajówka Bry-
zów, pow. Końskie. Pracował w lasach prywatnych majątku ziemskiego Borkowice 
w powiecie przysuskim. Żołnierz ZWZ. Wykonując polecenie władz niemieckich, 
zgłosił się do placówki gestapo w Końskich. Tam został aresztowany i poddany 
przesłuchaniom. Powodem jego aresztowania była denuncjacja. Deportowany do 
KL Ausch witz 30.7.1941 r. w transporcie 306 więźniów politycznych skierowa-
nych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 19142. Zginął 
w obozie 20.1.1942 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korfespondencja nr 5783/91 dot. byłego więźnia Jana Bom-

by; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 3, 

k. 294; Sygn. D-Au I-2/139, nr inw. 4417; Książka szpitala więźniarskiego-chirurgia (HKB-21). 

Sygn. D-Au I-5/4, nr inw. 187320, t. 4, k. 13; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. 

D-Au I-3/1/1, nr inw. 31534, t. 1, k. 4; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/3, nr inw. 171826, t. 1, 

k. 336, akt zgonu nr 336/1942 więźnia Jana Bomby. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 78.

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 332. 
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Brzeziński Wincenty 

Ur. 25.3.1898 r., Przewłoka, pow. Radzyń Podlaski. Leśniczy. Zamieszkały: Ro-
maszki, pow. Biała Podlaska. Deportowany do KL Auschwitz 20.11.1941 r. w trans-
porcie 60 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z więzienia poli-
cyjnego w Lublinie. Nr więźniarski 22753. Zginął w obozie 5.3.1942 r. 

Akt zgonu Wincentego Brzezińskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci  
podano puchlinę osierdzia (Herzwassersucht).

Zdjęcie obozowe Wincentego 
Brzezińskiego, więźnia 
politycznego nr 22753. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 1663/92, 2692/92 dot. byłego więźnia 

Wincentego Brzezińskiego; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). D-Au I-2/1, 

nr  inw. 4279, t. 4, k. 417; Książka szpitala więźniarskiego-chirurgia (HKB-21). Sygn. D-Au 

I-5/4, nr inw. 187320, t. 4, k. 135, 419; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au 

I-3/1/1, nr inw. 31534, t. 1, k. 104; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/4, nr inw. 171827, t. 2, 

k. 499, akt zgonu nr 2001/1942 więźnia Wincentego Brzezińskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i in-

nych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944, t. 1, Oświęcim 2009, s. 425, 440. 

Budzyński 

Leśniczy w Leśnictwie Czerwona Buda-Miłków, gm. Stary Dzików. Aresztowany 
w 1943 r. przez policję ukraińską i przekazany w ręce gestapo. Zginął w KL Ausch-
witz w 1944 r. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

Cichoński Józef 

Gajowy w Krakowskiem. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski 
nieznane. Zginął w obozie w nieznanym czasie. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 106. 
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Chmielewski Ludwik 

Ur. 1.7.1899 r., Milanów, pow. Radzyń Podlaski. Leśniczy. Zamieszkały: Woroniec, 
pow. Biała Podlaska. Deportowany do KL Auschwitz 3.2.1943 r. w transporcie 
74 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z więzienia policyjnego 
w Lublinie. Nr więźniarski 99796. Zginął w obozie 7.7.1943 r. 

Akt zgonu Ludwika Chmielewskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
udar mózgu (Gehirnschlag).

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/41, nr inw. 172376, t. 17, k. 835, akt zgonu nr 24841/ 

1943 więźnia Ludwika Chmielewskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. II, s. 1083, 1107. 

Chowaniak Stanisław 

Pracownik Nadleśnictwa Zagórzany, pow. Gorlice. Zamordowany w KL Auschwitz 
w 1943 r.

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

Ciesielski Tadeusz 

Ur. 20.8.1905 r., Stary Sącz. Leśniczy. Zamieszkały: leśniczówka Kościelisko, pow. 
Nowy Targ. Deportowany do KL Auschwitz 20.2.1942 r. w transporcie 21 więźniów 
politycznych skierowanych przez Sipo u. SD dystryktu krakowskiego GG z więzie-
nia policyjnego w Tarnowie. Nr więźniarski 22683. Zginął w obozie 18.3.1942 r. 

APMA-B. Stärkebuch (ksiązka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/2, nr inw 31534, t. 2, 

k. 152; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/4, nr inw. 171827, t. 2, k. 1418, akt zgonu nr 2926/1942 

więźnia Tadeusza Ciesielskiego. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 107.

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 832. 
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Czajkowski Jan 

Ur. 25.5.1895 r., Bachórzec, pow. Przemyśl. Leśniczy. Zamieszkały: Tokarnica, pow. 
Sanok. Deportowany do KL Auschwitz 23.3.1942 r. w transporcie 52 więźniów 
politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z Krakowa. Nr więźniarski 27091. 
Zginął w obozie 26.5.1942 r. 

Akt zgonu Tadeusza Ciesielskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
zapalenie płuc (Lungenentzündung).

Zdjęcie obozowe Tadeusza 
Ciesielskiego, więźnia 

politycznego nr 22683. 

Akt zgonu Jana Czajkowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
wyniszczenie organizmu przy nieżycie jelit (Kachexie bei Darmkatarrh)
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Czesława Darkowskiego  
z kartoteki KL Mauthausen. Jako przyczynę aresztowania  

i osadzenia w obozie podano w niej podejrzenie o przynależność  
do nielegalnej organizacji (Verdacht der Angelegenheit  

von Geheime Organisation).

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/3, nr inw 31534, t. 3, 

k. 405; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/7, nr inw. 172342, t. 6, k. 1185, akt zgonu nr 8709/1942 

więźnia Jana Czajkowskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 881. 

Darkowski Czesław 

Ur. 8.5.1901 r., Mieszki Wielkie, pow. Ciechanów. Leśniczy. Zamieszkały: Mienia, 
pow. Mińsk Mazowiecki. Aresztowany 20.9.1940 r. jako podejrzany o przynależ-
ność do nielegalnej organizacji. Więziony w więzieniu policyjnym Pawiak w War-
szawie. Deportowany do KL Auschwitz 7.1.1941 r. w transporcie 509 więźniów 
politycznych skierowanych przez Sipo u. SD dystryktu warszawskiego GG z wię-
zienia policyjnego na Pawiaku. Nr więźniarski 8121. Przeniesiony 7.7.1942 do KL 
Mauthausen w transporcie 700 więźniów KL Auschwitz i oznaczony tam nume-
rem 43022. 4.8.1942 r. skierowany do podobozu mauthausenowskiego w Gusen 
i oznaczony numerem 2258. Ostatni wpis w jego karcie personalnej nosi datę 
4.10.1942 r. Prawdopodobnie nie przeżył wojny. 

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/5, nr inw. 31534, t. 5, 

k. 664; Książka ewidencyjna bloku 4. Sygn. D-Au I-3/2, nr inw. 73750, k. 19; Kartoteka KL 

Mauthausen. Sygn. D-Mau 3a/3725, nr inw. 42105, k. 7589-7590, karta personalna więźnia 

Czesława Darkowskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, t. I, s. 250. 
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Dembiński Adam z Dembian herbu Rawicz 

Ur. 15.10.1900 r., Niestępowo, pow. Kartuzy. Inż. leśnik. Deportowany do KL 
Ausch witz 28.6.1943 r. przez placówkę gestapo dla rejencji ciechanowskiej z sie-
dzibą w Płocku (Stapo Zichenau/Schröttersburg) w transporcie zbiorowym 75 
więźniów. Nr więźniarski 126886. W KL Auschwitz zatrudniony w komandzie 
111 B-Baubüro pracującym na rzecz Centralnego Zarządu Budowlanego obozu 
(Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz). Przeniesiony 29.10.1944 r. 
do KL Sachsenhausen (nr więźniarski 113369), a stamtąd 10.11.1944 r. do KL 
Buchenwald (nr więźniarski 96311). Przeżył wojnę. Zmarł 28.2.1952 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 4109/84 dot. byłego więźnia Adama Dem-

bińskiego; Akta komanda 111 B-Baubüro. Sygn. D-Au II-3a/687, nr inw. 71370, segr. 13; Akta 

Centralnego Zarządu Budowlanego KL Auschwitz (Häftlings-Bauleitung). Sygn. D-Z-Bau/39, 

nr inw. 39, BW 1/7, teczka 35, k. 1, 2; Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia 

Adama Dembińskiego. 

M. J. Minakowski, Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego, www.sejm-wielki.pl (dostęp 31.07. 

2020). 

Dębicki Mikołaj 

Ur. 2.1.1909 r., Stefankowice, pow. Hrubieszów. Leśniczy. Zamieszkały: Drohiczyn, 
pow. Bielsk Podlaski, podczas okupacji niemieckiej: Opoczno, pow. Tomaszów Ma-
zowiecki. Aresztowany 21.6.1940 r. w Tomaszowie Mazowieckim za przechowy-
wanie broni i wypowiedzi antyniemieckie. Więziony w Tomaszowie Mazowieckim, 
Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi. Deportowany do KL Auschwitz 21.12.1940 r. 
przez placówkę gestapo w Łodzi w transporcie zbiorowym 11 więźniów politycz-
nych. Nr więźniarski 7814. 10.6.1942 r. przeniesiony do KL Mauthausen (nr więź-
niarski 45991), następnie do jego podobozu Gusen (nr więźniarski 808) i tam 
wyzwolony 5.5.1945 r.

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./4337, nr inw. 107848, ankieta byłego więźnia Mikołaja 

Dębickiego; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 4979/92 dot. byłego więźnia Mikołaja 

Dębickiego; Kartoteka KL Mauthausen. Sygn. D-Mau-3a/3759, nr inw. 42139, k. 7653-7654, 

karta personalna więźnia Mikołaja Dębickiego.

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej  
Adama Dembińskiego z kartoteki KL Buchenwald. 

Odnotowano w niej jego numery więźniarskie  
w KL Auschwitz (126886), KL Sachsenhausen (113369)  

i KL Buchenwald (96311), daty osadzenia w KL Auschwitz 
(28.6.1943 r.) oraz przeniesień do KL Sachsenhausen 

(29.10.1944 r.) i KL Buchenwald (10.11.1944 r.),  
placówkę gestapo kierującą do obozu (Stapo Zichenau/

Schröttersburg) oraz zawód (inżynier leśnik – Forst-Ingenieur). 

Zdjęcie obozowe Adama 
Dembińskiego, więźnia 

politycznego nr 126886. 
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Mikołaja Dębickiego  
z kartoteki KL Mauthausen. Odnotowano w niej daty jego deportacji do KL Auschwitz 

(21.12.1940 r.) i przeniesienia do KL Mauthausen (10.6.1942 r.), placówkę gestapo kierującą 
do obozu (Stapo Litzmannstadt), przyczynę aresztowania (deutschfeindliches Verhalten – postawa 

antyniemiecka), numery więźniarskie w KL Mauthausen (nr 45991) i KL Mauthausen-Gusen  
(nr 808) oraz zatrudnienie w komandzie Kastenhof w KL Mauthausen-Gusen. 

Dregier Leon 

Ur. 8.1.1897 r., Mogilno (Podole). Leśniczy. Zamieszkały: Kielce. Data deportacji 
do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie 11.1.1943 r. 

Akt zgonu Leona Dregiera. Jako 
oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność mięśnia sercowego 

(Herzmuskelinsuffizienz). 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/29, nr inw. 172364, t. 1, k. 1384, akt zgonu nr 1400/ 

1943 więźnia Leona Dregiera. 
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Dudek Antoni 

Ur. 21.5.1885 r., Parczew, pow. Iłża. Gajowy. Zamieszkały: gajówka Dalejów, gm. 
Bliżyn, ówczesny pow. Kielce. Pracował w Nadleśnictwie Bliżyn, Leśnictwo Dale-
jów. Aresztowany w sierpniu 1943 r. wraz z synem za współpracę z AK. Gajówka 
została spalona przez policję niemiecką. Data deportacji do KL Auschwitz i numer 
więźniarski nieznane. Zginął w obozie 23.12.1943 r. 

Drogosz Wawrzyniec 

Ur. 1879 r. Miejsce urodzenia nieznane. Gajowy. Pracował w Nadleśnictwie La-
sów Prywatnych Krasna-Mniów. Zamieszkały: gajówka Serbinów, gm. Mniów, 
pow. Kielce. Żołnierz AK placówki „Stańczyk” w Serbinowie. Był zaangażowany 
m.in. w znalezienie lokalizacji dla budowy bunkra partyzanckiego na uroczysku 
„Kamieniec”. Współdziałał z leśnikami-żołnierzami placówki „Stańczyk”: Czesła-
wem Bobińskim, Józefem Klebeckim i Eugeniuszem Mathiasem. Po raz pierwszy 
aresztowany 19.1.1943 r. podczas obławy żandarmerii niemieckiej na członków 
i współpracowników AK w gminie Mniów. Po pewnym czasie zwolniony z aresztu. 
Po raz drugi został aresztowany 26.5.1943 r. podczas pacyfikacji przez żandar-
merię niemiecką osady Raszówka w gminie Mniów jako podejrzany o współpracę 
z partyzantką AK. Jej prawdopodobnym powodem był odwet za napad 12-osobo-
wego oddziału AK pod dowództwem Stanisława Stachury „Małego” na samochód 
pocztowy, z którego partyzanci zabrali pieniądze i pocztę. Oprócz Raszówki odwet 
niemiecki dosięgnął 26.5.1943 r. także wsie: Chyby, Ćmińsk, Miedzierza, Musz-
czarz, Serbinów, Podchyby, Pogłodów i Przełom w gminach Mniów, Miedziana 
Góra i Smyków. Podczas tych pacyfikacji Niemcy rozstrzelali lub spalili żywcem 
53 osoby, w tym 11 kobiet i 15 dzieci. Największa grupa – licząca 35 osób, w tym 
sześć kobiet i pięcioro dzieci – została spalona żywcem w samotnie stojącym 
domu w Raszówce. Wśród tych ofiar znajdowali się najbliżsi krewni Wawrzyńca 
Drogosza: żona Maria (lat 60), synowie Antoni (lat 34), Jan (lat 32), Władysław 
(lat 26) i zięć Jan Błoński (lat 31). Zbrodni tych dokonał I zmotoryzowany batalion 
żandarmerii niemieckiej z Kielc przy współudziale Policji Bezpieczeństwa (Sipo). 

Wawrzyniec Drogosz był więziony po aresztowaniu w dniu 26.5.1943 r. 
w więzieniu policyjnym w Kielcach. Następnie został dołączony do transportu 
343 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radom-
skiego GG, który 24.6.1943 r. zarejestrowano w KL Auschwitz. Nr więźniarski 
nieznany. Po około sześciu miesiącach został przeniesiony do KL Dachau i tam 
zamordowany w lipcu lub sierpniu 1944 r. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

D. Detka, M. Kolus (red.), Leśnicy w okresie II wojny światowej na Kielecczyźnie…, s. 61, 65, 67. 

T. Domański, Zbrodnie niemieckie na wsi kieleckiej – kalendarium okrucieństwa, www.echodnia.

eu, 12.07.2013. 

Akt zgonu Antoniego Dudka. Jako 
oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność mięśnia sercowego 
przy martwiczym zapaleniu jelit 

(Herzmuskelschwäche bei Enterocolitis). 
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APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/46, nr inw. 172381, t. 24, k. 1458, akt zgonu 

nr 35964/1943 więźnia Antoniego Dudka. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Dunal Józef 

Ur. 3.1.1896 r., Koszewy Kościelne, pow. Kutno. Gajowy. Pracował w Nadleśnic-
twie Marcule (gm. Iłża, pow. Radom). Deportowany do KL Auschwitz 18.5.1943 r. 
w transporcie 71 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu 
radomskiego GG. Nr więźniarski 122431. W 1944 r. przeniesiony do KL Natzweiler. 
Prawdopodobnie nie przeżył wojny. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1163. 

Dutkiewicz Norbert Antoni 

Ur. 6.6.1898 r., Rogoźno, pow. Oborniki. Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńkowo w la-
sach prywatnych w Kamienicy k. Tucholi. Zamieszkały: Kamionka, pow. Tuchola. 
Aresztowany przez gestapo 25.8.1943 r. w Kamienicy. Więziony w więzieniu po-
licyjnym w Bydgoszczy. Deportowany do KL Auschwitz 1.10.1943 r. w transpo-
rcie zbiorowym obejmującym 90 więźniów politycznych. Nr więźniarski 153024. 
Zginął w obozie 29.10.1943 r. 

APMA-B. Książka stacji Rtg szpitala więźniarskiego. Sygn. D-Au I-5/20, nr inw. 5039, t. 20, 

k. 13; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/43, nr inw. 172378, t. 21, k. 1085, akt zgonu nr 31117/ 

1943 więźnia Norberta Antoniego Dutkiewicza. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 132. 

Akt zgonu Norberta Antoniego Dutkiewicza. Jako oficjalną przyczynę 
śmierci podano oskrzelowe zapalenie płuc (Bronchopneumonie). 

T. Chrzanowski (red.), Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010. Artykuły, 

wspomnienia, rozmowy, biografie, Toruń 2010, s. 144. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska…, t. I, s. 409. 
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Dwornik Franciszek 

Gajowy w Leśnictwie Jasień w Nadleśnictwie Glina (pow. Tomaszów Mazowiecki). 
Podczas okupacji niemieckiej pracował na rzecz wywiadu AK. Data deportacji do 
KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie w nieznanym czasie. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 133. 

Dyk Władysław 

Pracował w Nadleśnictwie Św. Katarzyna – Leśnictwie Psary (gm. Bodzentyn, pow. 
Kielce) na stanowisku gajowego. Podczas okupacji niemieckiej działał w konspiracji, 
za co został deportowany w nieznanym czasie do KL Auschwitz. Nr więźniarski 
nieznany. Zginął w obozie prawdopodobnie w 1943 r. w wieku 45 lat. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 133.  

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Dziewolski Jan 

Ur. 7.7.1898 r., Rzeszów. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Grywałd, pow. Nowy Targ. 
Deportowany do KL Auschwitz 24.8.1943 r. w transporcie 33 więźniów politycz-
nych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. Nr więźniarski 
138665. W KL Auschwitz został osadzony 2.10.1943 r. w karnej kompanii na czas 
nieokreślony. 6.11.1943 r. przeniesiony do KL Mauthausen i oznaczony numerem 
45990. Tam przeniesiony do podobozu mauthausenowskiego Gusen i oznaczony 
numerem 4410. Prawdopodobnie nie przeżył wojny. 

APMA-B. Książka karnej kompanii. Sygn. D-Au I-3, nr inw. 29638, t. 1, k. 12; Kartoteka KL 

Mauthausen. Sygn. D-Mau-3a/4564, nr inw. 50544, k. 9303-9304, karta personalna więźnia 

Jana Dziewolskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1980, 1987. 

 Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Jana Dziewolskiego  
z kartoteki KL Mauthausen. 
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Eminowicz Juliusz 

Ormianin. Ur. 11.11.1899 r., Kraków. Zamieszkały: Kraków. W 1923 r. ukończył 
Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Inżynier leśnik. Dłu-
goletni nadleśniczy w Nadleśnictwie Michowa k. Chyrowa w powiecie Dobromil. 
Na krótko przed wybuchem II wojny światowej przeniesiony do Nadleśnictwa 
Stary Sącz. Deportowany do KL Auschwitz 26.6.1942 r. w transporcie 20 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. 
Nr więźniarski 41626. Zginął w KL Auschwitz 26.7.1942 r. 

Akt zgonu Juliusza Eminowicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano grypę (Grippe).

Zdjęcie obozowe Juliusza 
Eminowicza, więźnia 

politycznego nr 41626. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/13, nr inw. 172348, t. 12, k. 519, akt zgonu nr 17025/ 

1942 więźnia Juliusza Eminowicza; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/ 

1/5, nr inw. 31534, t. 5, k. 777; Księga szpitala bloku 20 (HKB-20). Sygn. D-Au I-5/1, nr inw. 

4768, k. 262. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 1205, 1208.

Fabiszewski Władysław 

Ur. 25.2.1912 r., Warszawa. Inżynier leśnik. Podczas okupacji niemieckiej żoł-
nierz AK, ps. „Darz Bór”. Aresztowany 11.4.1943 r. w miejscowości Michałów 
Górny (gm. Warka nad Pilicą, pow. Grójec) w rezultacie obławy przeprowadzonej 
przez gestapo i żandarmerię niemiecką w miejscowościach Biała Góra, Łękawica, 
Marynki, Michałów Górny i Palczew, położonych w okolicach Warki. Obława ta 
była odwetem niemieckim za działalność oddziału partyzanckiego, złożonego 
ze zbiegłych z niewoli jeńców radzieckich i polskich komunistów. Część aresz-
towanych wówczas Polaków, w tym żołnierzy podziemia niepodległościowego, 
trafiła do KL Auschwitz w transportach skierowanych przez Sipo u. SD 5.5.1943 r. 
i 24.6.1943 r. z dystryktu radomskiego GG. W transporcie z 5.5.1943 r. deporto-
wano Władysława Fabiszewskiego. Nr więźniarski 120039. Ze względu na swoje 
kwalifikacje W. Fabiszewski został w KL Auschwitz zatrudniony w biurze budow-
lanym (Baubüro). W 1944 r. przeniesiono go do KL Sachsenhausen i tam doczekał 
wyzwolenia. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 141. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 1143, 1147. 
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Fetkowski Stanisław 

Ur. 21.1.1902, Karajewicze, pow. Równe. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Kępa Nie-
mojewska, pow. Kozienice. Aresztowany podczas okupacji niemieckiej za współ-
pracę z AK. Deportowany do KL Auschwitz 2.10.1943 r. w transporcie 869 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. 
Nr więźniarski 153568. 29.10.1944 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen, skąd 
22.2.1945 r. przeniesiony do KL Mauthausen i oznaczony numerem więźniarskim 
134203. Zginął w KL Mauthausen 24.4.1945 r. 

Pierwsza i druga  
strona więźniarskiej  

karty personalnej  
Stanisława  

Fetkowskiego  
z kartoteki KL 
Mauthausen. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr IV-8521/3759/89 dot. byłego więźnia 

Stanisława Fetkowskiego; Kartoteka KL Mauthausen. Sygn. D-Mau-3a/5011, nr inw. 50911, 

k. 1226-1227, karta personalna więźnia Stanisława Fetkowskiego. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1460. 

Florkowski Władysław 

Ur. 10.5.1912 r., Heinrischsau (obecnie: Henryków, pow. Ząbkowice Śląskie). Za-
mieszkały: Brzozowiec, pow. Środa Wielkopolska (podczas okupacji w miejsco-
wości Murzynowo Leśne, pow. Środa Wielkopolska). Naukę w zawodzie leśnika 
odbył w lasach prywatnych majątku Brzozowiec-Koszuty. W l. 1933-1935 odbył 
służbę wojskową w 66 pp w Gnieźnie. Następnie pracował pod kierunkiem ojca 
– leśniczego Stanisława Florkowskiego (1875-1957) – w Leśnictwie Brzozowiec. 
W 1938 r. przejął leśnictwo po ojcu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Na 
początku okupacji niemieckiej wysiedlony wraz z ojcem do Murzynowa Leśnego, 
gdzie pracował jako robotnik rolny. Był współorganizatorem struktur konspiracyj-
nych organizacji Polska Niepodległa w powiecie średzkim. Po utworzeniu placówki 
„Puszczyk” organizacji Polska Niepodległa został jej pierwszym komendantem. 
W 1941 r. aresztowany przez gestapo i skazany przez sąd niemiecki za zdradę 
stanu. Deportowany do KL Auschwitz 6.6.1941 r. przez placówkę gestapo w Po-
znaniu w transporcie zbiorowym 38 więźniów politycznych skierowanych przez 
placówki Stapo i Kripo z Bydgoszczy, Katowic, Legnicy, Łodzi, Opola, Poznania 
i Wrocławia. Nr więźniarski 17106. Zginął w obozie 27.11.1941 r. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 3, 

k. 224. Książka stacji Rtg szpitala więźniarskiego. Sygn. D-Au I-5/3, nr inw. 5022, t. 3, k. 25; 

Numerowe spisy więźniów zmarłych w obozie (tzw. książka kostnicy-LH). Sygn. D-Au I-5/3, 

nr iw. 4774, k. 67. 

A. Antowski, Poznańscy leśnicy w służbie Wielkopolski Walczącej 1939-1945. Z dziejów regional-

nej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Poznań 2016, s. 98-99, 305. 
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Jedna z kart listy nowo przybyłych więźniów (Zugangsliste) transportu 
zbiorowego z 6.6.1941 r., na której figuruje Władysław Florkowski, więzień  

nr 17106. Jako zawód podano robotnik rolny (Landarbeiter), którym był  
po usunięciu go przez niemieckie władze okupacyjne ze stanowiska leśniczego.

Zdjęcie obozowe Władysława 
Florkowskiego, więźnia 
politycznego nr 17106.

Florkowski Zbigniew 

Ur. 31.10.1914 r., Lwów. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Sosnówka, pow. Miechów. 
Pracował w Leśnictwie Sosnówka, Nadleśnictwo Miechów. Podczas powstania 
warszawskiego wypędzony przez Niemców z Warszawy do obozu przejściowego 
w Pruszkowie (Durchgangslager 121, Dulag 121). Stamtąd deportowany do KL 
Auschwitz 13.9.1943 r. w transporcie obejmującym 932 mieszkańców Warsza-
wy. Nr więźniarski 195612. 6.12.1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen 
i oznaczony numerem więźniarskim 102715. Pracował w podziemnych zakła-
dach lotniczych B8 Bergkristall w St. Georgen an der Gusen. Prawdopodobnie 
nie przeżył wojny. 

Pierwsza i druga  
strona więźniarskiej  

karty personalnej  
Zbigniewa Florkowskiego  

z kartoteki  
KL Mauthausen. 
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APMA-B. Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/92, nr inw. 72787, k. 33; Kartoteka KL Mau-

thausen. Sygn. D-Mau-3a/5222, nr inw. 51202, k. 10662-10663, karta personalna więźnia 

Zbigniewa Florkowskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, t. II, s. 1008. 

Frydecki (w obozie Balicki) Tadeusz 

Ur. 26.10.1908 r., Częstochowa. Inżynier leśnik. Zamieszkały: prawdopodobnie 
Mogielnica, pow. Grojec. Podczas okupacji żołnierz AK. Aresztowany podczas 
obławy, jaką przeprowadziło gestapo 2 i 3 lipca 1943 r. w Kurzeszynie (pow. raw-
ski) w związku z przyjęciem tam 18.3.1943 r. zrzutu broni z Wielkiej Brytanii dla 
Armii Krajowej. Deportowany do KL Auschwitz 29.7.1943 r. w transporcie 609 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. 
Zarejestrowany w obozie pod konspiracyjnym nazwiskiem Balicki. Nr więźniarski 
131604. Skierowany do podobozu oświęcimskiego Buna (Monowitz) w Monowi-
cach. 15.8.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Dożył wyzwolenia. 

APMA-B. Ewidencja chorych więźniów KL Auschwitz III - książka szpitala Buna (kwarantan-

na). Sygn. D-Au III-3/2, nr inw. 31968, t. 2, k. 134; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/95, 

nr inw. 72790, k. 38; Dokumenty Instytutu Higieny Waffen-SS i Policji w Auschwitz. Sygn. 

D-Hyg. Inst./39, nr inw. 106124, k. 608, segr. 24; Kartoteka KL Buchenwald. Karta personal-

na więźnia Tadeusza Balickiego (właść. Frydeckiego). 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1262, 1306. 

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Tadeusza Balickiego 
(właśc. Frydeckiego) z kartoteki KL Buchenwald. Podano w niej fałszywe  

dane personalne (nazwisko, datę i miejsce urodzenia). 
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Furtak Stanisław 

Ur. 13.12.1919 r., gajówka Kozi Bór, pow. Puławy. Leśniczy. Zamieszkały: gajówka 
Kozi Bór, pow. Puławy. Deportowany do KL Auschwitz 6.4.1941 r. w transporcie 
1249 więźniów politycznych – przeważnie zaangażowanych w działalność kon-
spiracyjną – skierowanych przez Sipo u. SD dystryktu lubelskiego GG z więzienia 
policyjnego na Zamku Lubelskim. Nr więźniarski 14332. 28.7.1941 r. został 
wyselekcjonowany w grupie 575 więźniów, w większości Polaków, których skie-
rowano na zagładę do jednego z tzw. zakładów eutanazyjnych w Rzeszy. Zginął 
29.7.1941 r. zamordowany tlenkiem węgla (Kohlenoxyd) w zakładzie eutanazyj-
nym na Zamku Sonnenstein w Pirnie (Saksonia). 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 2, 

k. 152; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 1008, akt zgonu nr 1010/1941 

więźnia Stanisława Furtaka. 

J. August, Transport 575 więźniów KL Auschwitz do Sonnenstein (28 lipca 1941 roku). Rekon-

strukcja zniszczonej listy transportu, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 24, Oświęcim 2008, s. 111-160. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 212. 

Akt zgonu Stanisława Furtaka. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
otwartą gruźlicę płuc (Offene Lungentuberkulose). W akcie zgonu  
Stanisława Furtaka podano fałszywą datę i przyczynę śmierci.  

Faktycznie zamordowano go w dniu 29.7.1941 r. tlenkiem węgla  
w tzw. zakładzie eutanazyjnym na Zamku Sonnenstein w Pirnie. 
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Gabrysiewicz Antoni 

Ur. 11.6.1903 r., Łódź. Leśniczy. Zamieszkały: Konewka, pow. Tomaszów Mazo-
wiecki. Ukończył Szkołę Polską w Kijowie i Państwowe Gimnazjum im. Włady-
sława IV w Warszawie. W l. 1915-1917 działał w harcerstwie polskim i Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Berdyczowie, Czernihowie nad Desną i Kijowie. W stycz-
niu 1920 r. rozpoczął praktykę leśną w Nadleśnictwie Spała. Ochotnik w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1920 r. (36. pułk piechoty Legii Akademickiej). W 1923 r. 
ukończył Średnią Szkołę Leśną przy Wydziale Leśnym Centralnego Towarzystwa 
Rolniczego w Warszawie. Pracował w Leśnictwie Kamińsko (Nadleśnictwio Panki) 
koło Częstochowy, następnie w Leśnictwie Izdebno (Nadleśnictwo Garwolin), 
a w 1934 r. objął stanowisko leśniczego w Leśnictwie Konewka w lasach spalskich 
(Nadleśnictwo Glina, pow. Tomaszów Mazowiecki). Poza pracami leśnymi wielo-
krotnie uczestniczył w przygotowaniu polowań dla prezydenta Ignacego Mościc-
kiego i zaproszonych gości. Odbył skrócony kurs Przysposobienia Wojskowego 
Leśników, uzyskując stopień ppor. rezerwy. Prowadził ćwiczenia wojskowe dla 
leśników. W 1939 r. nie został zmobilizowany. Od początku okupacji niemieckiej 
w ZWZ, potem AK. Współpracownik Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego 
mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Komendant rejonu ZWZ/AK Spała, pseud. 
„Stasia”. Współorganizator komórki wywiadu ZWZ/AK w Spale. Aresztowany przez 
gestapo 28.7.1942 r. w grupie około 20 żołnierzy AK ze Spały i okolic. Osadzony 
w więzieniu policyjnym w Tomaszowie Mazowieckim (tzw. Zapiecek). Przesłuchi-
wany i torturowany przez blisko dwa tygodnie. Następnie osadzony w więzieniu 
św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim i więzieniu policyjnym w Piotrkowie 
Trybunalskim. Stamtąd deportowany do KL Auschwitz 29.9.1942 r. w transporcie 
148 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radom-
skiego GG. Nr więźniarski 66439. Ostatni list obozowy wysłał do żony z datą 
14.2.1943 r. Zginął w obozie 24.2.1943 r. 

Fragment relacji Joanny i Andrzeja Choromańskich  
dot. Antoniego Gabrysiewicza

(…) Zaraz po ukończeniu szkoły 1 października 1923 r. rozpoczyna pracę, 
jako najmłodszy leśniczy w leśnictwie Kamińsko, w Nadleśnictwie Panki. 
W 1925 r. bierze ślub ze Stefanią Kudelską, córką sekretarki i głównej 
księgowej Nadleśnictwa Panki, Stefanii Kudelskiej-Filewicz. W 1926 r. 
rozpoczyna służbę w Szkole Podchorążych Wojsk Łączności w Zegrzu. Ze 
względów rodzinnych, jako jedyny żywiciel rodziny, zmuszony jest prze-
rwać służbę wojskową. Wraca do pracy w leśnictwie. Angażuje się również 
w działalność związkową. W 1927 r. jest członkiem Związku Zawodowego 
Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej, oddziału częstochowskiego – legi-
tymacja nr 2019. 

W październiku 1928 r. rozpoczyna pracę w leśnictwie Izdebno, w Nad-
leśnictwie Garwolin. Tam też udziela się w pracy społecznej i gospodarczej, 
wśród społeczności nadleśnictwa zakłada Kasy Stefczyka. Jest jednym 
z tych leśników, którzy jako propaństwowcy pilnie włączali się w rozwój 
Rzeczypospolitej, propagując nowoczesne formy finansowania lokalnych 
przedsięwzięć gospodarczych. Zostaje doceniony medalem za ofiarną pracę. 

Zdjęcie cywilne Antoniego 
Gabrysiewicza (1903-1943). 

Fot. ze zbiorów PMA-B.

Zdjęcie Antoniego 
Gabrysiewicza w mundurze 

podporucznika. 
Fot. ze zbiorów PMA-B.
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W czasie pracy w Lasach Państwowych odbywa kolejne przeszkolenia 
wojskowe. Od 36. pułku piechoty, poprzez 1. pułk łączności, Szkołę Podcho-
rążych Rezerwy Łączności, Szkołę Podchorążych Rezerwy w Zambrowie, 
7. pułk piechoty Legionów w Chełmie, 12. pułk piechoty. 1 września 1932 r. 
zostaje awansowany do stopnia podporucznika rezerwy Wojska Polskiego. 

W latach trzydziestych, jako leśnik pozostający w dobrych relacjach 
z Kancelarią Prezydenta RP oraz Kancelarią Zamku Królewskiego, szcze-
gólnie z zastępcą jej dyrektora – Zygmuntem Osikowskim, bierze udział 
w polowaniach i spotkaniach w Spale. Angażuje się w „akcję zbiórkową na 
challenge’owy samolot oficerski”, dar oficerów 15. pułku piechoty. Legity-
macja członkowska nr 5508 potwierdza członkostwo w Związku Zawodo-
wym Leśników Rzeczypospolitej Polskiej w oddziale warszawskim. 

Od 1 czerwca 1934 r. rozpoczyna pracę w leśnictwie Konewka Nadle-
śnictwa Glina. Zaraz po rozpoczęciu pracy aktywnie udziela się w przygoto-
waniach i realizacji wielkiego przedsięwzięcia, szczególnie dla miejscowych 
leśników, Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa, który odbył się 10 – 25 lipca 
w 1935 r., na terenie Rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej w Spale oraz 
leśnictwa Konewka. Mała osada, na kilka tygodni, urosła do miasteczka 
25-tysięcznego, goszczącego harcerzy i skautów z całego świata. 

W czasie pracy w Nadleśnictwie Glina kieruje i przeprowadza ćwicze-
nia dla członków PWL oraz POW – „Krakusów”, rejonu Spała. Kontynuuje 
działalność społeczną i gospodarczą. Zakłada Kasy Stefczyka. Realizuje 
swoją pasję myśliwską. Często z Prezydentem RP Ignacym Mościckim bie-
rze udział w prywatnych polowaniach w lasach spalskich. 

Od pierwszych dni okupacji niemieckiej, leśniczy, ppor. rezerwy Anto-
ni Gabrysiewicz angażuje się w działalność Polskiego Państwa Podziemnego, 
najpierw SZP, ZWZ, potem AK, przyjmuje pseudonim „Stasia”. 

Przyjaciele ze Średniej Szkoły Leśnej – absolwenci ostatniego „war-
szawskiego” rocznika z 1923 r., leśniczy Antoni Gabrysiewicz z Konewki 
i leśniczy Eugeniusz Wróblewski z Dęby oraz o dwa lata starszy kolega 
leśniczy Janusz Maciejewski z leśnictwa Potok, z tej samej szkoły, stają 
się pionierami Hubalowego „zaplecza gospodarczego”. W ich leśniczówkach 

„czując się jak w domu” bywał wraz ze swoimi żołnierzami mjr Henryk 
Dobrzański – dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. To dla 
nich „schylonych nad razowym chlebem” były przeznaczone „sterty skarpet 
cerowanych”, o których pisała Teresa Gabrysiewicz-Krzysztofik, w wierszu 

„Pamięci ojca”. To członkowie Polskiego Państwa Podziemnego rejonu Spała 
organizują „ostatnią podróż”, zakończoną w tajemniczym grobowcu, mjr. 
Hubala. 

Przeszkolenie wojskowe i zaangażowanie decydują o tym że, Antoni 
Gabrysiewicz zostaje pierwszym komendantem rejonu AK Spała. W tym 
rejonie dobrze zorganizowano wywiad, mający na celu pozyskanie informacji 
dotyczących Oberkommando Ost (Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu 
na Wschodzie), zlokalizowanego w Spale. Przez pewien czas w leśniczówce 
Konewka pojawiają się jeńcy włoscy, budujący zespół bunkrów w Konewce. 
To od nich udaje się pozyskać informacje o konstrukcji, infrastrukturze i do-
celowym przeznaczeniu zespołu umocnień. Istnieje hipoteza mówiąca, że 
informacje o planie Barbarossa dotarły do Londynu via Warszawa ze Spały. 

Antoni Gabrysiewicz zostaje aresztowany 28 lipca 1942 r., w le-
śniczówce Konewka. Drzewiarze z obstawy (między innymi por. Henryk 
Sieczkowski i Marian Zaborowski, późniejsi partyzanci oddziału „Dzik”, 
walczący do ostatniego naboju w Szwejkach Wielkich) zrezygnowali z próby 
odbicia swego komendanta, kiedy przebywał on jeszcze w gestapo w Spale, 
chroniąc rodzinę, której groziło aresztowanie. Następują ciężkie śledztwa 
w katowniach gestapo w Spale, Zapiecek w Tomaszowie Mazowieckim, 
Piotrkowie Trybunalskim. Niemcy torturują go, bez skutku, nie nastąpiły 
kolejne aresztowania. Kobiety codziennie dostarczały skromne paczki żyw-
nościowe dla aresztowanego, ale żadna paczka do niego nie dotarła. Trafia 
do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz (…). 

Jeden ze świadków tak wspominał aresztowanie Antoniego Gabrysiewicza: 

Leśniczy Antoni Gabrysiewicz aresztowany był 28 lipca 1942 roku, po po-
łudniu, w kancelarii Leśnictwa w Konewce. Zabrany został przez gestapo 
tomaszowskie i przewieziony samochodem do posterunku policji granatowej 
w Spale. Wszystkich zatrzymanych mężczyzn tego samego dnia przewie-
ziono w nocy ciężarówką do Tomaszowa na Zapiecek. Tam po 10 dniach 
brutalnych przesłuchań, zmaltretowany Antoni Gabrysiewicz wraz z innymi 
mężczyznami przewieziony był do miejscowego więzienia przy ulicy św. An-
toniego. Po niespełna dwóch miesiącach grupę około 20 więźniów wysłano 
do więzienia piotrkowskiego. W dniu 29 września więźniów wywieziono 
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ciężarówkami do Częstochowy, a stamtąd wagonami towarowymi do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu 

(cyt. za: APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./19002, nr inw. 180299, ankieta 

byłego więźnia Antoniego Gabrysiewicza). 

Akt zgonu Antoniego Gabrysiewicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
puchlinę osierdzia (Herzwassersucht). 

Córka Antoniego Gabrysiewicza – poetka i pisarka Teresa Gabrysiewicz-
-Krzysztofikowa (1934-1978) – poświęciła ojcu i okresowi okupacji niemieckiej 
wiersze: „Pamięci ojca”, „Biurko”, „Męczennikom Zapiecka”, „Krasnoludek”, „Ni-
gdy”, „Pamięci Mariana Zaborowskiego” oraz powieści „Z pieśni wejmuty” (Łódź 
1968) i „Klasówka bez odwołania” (Łódź 1972). Wiersz „Nigdy” został po raz 
pierwszy opublikowany w 1968 r. przez „Odgłosy”, następnie w 1995 r. przez 
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim w zbiorze „Wiersze” Teresy Gabrysiewicz, 
w wyborze Zdzisławy Pieczyńskiej-Gąsior. 
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APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./19002, nr inw. 180299, ankieta byłego więźnia Anto-

niego Gabrysiewicza; Zbiór listów obozowych więźniów. Sygn. D-Au I-1/10539-10541, nr inw. 

180326-189328, t. 41/kopie, listy obozowe więźnia Antoniego Gabrysiewicza; Księgi zgonów. 

Sygn. D-AuI-2/35, nr inw. 172370, t. 8, k. 377, akt zgonu nr 10879/1943 więźnia Antoniego 

Gabrysiewicza. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 831, 834, 836, 843. 

Gąsienica-Makowski Andrzej  
(w obozie Gąsienica Andrzej) 

Ur. 19.11.1906 r., Poronin, pow. Nowy Targ. W 1930 r. odbył służbę wojskową 
i podjął pracę jako policjant w Komendzie Powiatowej w Nowym Targu. 28.8.1939 r. 
zmobilizowany do 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Podczas 
kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w 1. PSP jako dowódca plutonu zwiadu 
w stopniu st. sierż. Od początku okupacji niemieckiej w konspiracji ZWZ, pseud. 
„Janosik”. Kurier tatrzański, przeprowadzający uciekinierów przez granicę nie-
miecko-słowacką, przewożący tajną dokumentację i meldunki. W wyprawach 
kurierskich docierał m.in. do Jugosławii (Split). Od stycznia do czerwca 1940 r. 
służył w Armii Polskiej we Francji. 30.6.1940 r. zrzucony ze spadochronem na 
stronę słowacką jako emisariusz rządu polskiego na uchodźstwie, po czym przedo-
stał się do okupowanego kraju. Podczas kolejnej wyprawy kurierskiej na Słowację 
9.7.1940 r. aresztowany przez policję słowacką w Nowej Wsi Spiskiej (Spišská 
Nová Ves) i przekazany w ręce gestapo. Więziony w Zakopanem, Nowym Targu, 
Starym Wiśniczu, Bochni, Krakowie i Tarnowie. Deportowany do KL Auschwitz 
8.10.1940 r. w transporcie 342 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo 
u. SD dystryktu krakowskiego GG z więzień policyjnych w Tarnowie i Krakowie 
(przy ul. Montelupich). Nr więźniarski 5654. Pracował m.in. w stolarni obozowej 
(Tischlereikommando) i przy budowie dróg obozowych (Strassenbaukommando). 
Zbiegł z obozu 14.6.1944 r. z komanda DAW (Deutsche Ausrüstungswerke – Nie-
mieckie Zakłady Wyposażenia). Podczas ucieczki zabił nożem strażnika obozowe-
go SS, zabierając mu broń i amunicję. Po ucieczce przyłączył się do partyzantki 
AK na Podhalu i walczył w 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK mjr. Adama 

Stabrawy „Borowego”, który działał w Gorcach. Pełnił w nim funkcję dowódcy 
plutonu wywiadowczego w stopniu ppor. Ujawnił się 27.1.1945 r. W lutym 1945 r. 
podjął pracę jako leśniczy w Leśnictwie w Jaworkach (Nadleśnictwo Krościenko). 
Pracował też jako rzeźbiarz. 

Zdjęcie obozowe Andrzeja 
Gąsienicy-Makowskiego, 

więźnia politycznego  
nr 5654.

Andrzej Gąsienica-Makowski 
 w okresie powojennym.  
Fot. ze zbiorów PMA-B.  

Nr neg. 1315.

Więźniarska karta personalna Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego.  
Jako przyczynę osadzenia w obozie podano w niej przekroczenie granicy 

(Grenzübertritt). Odnotowano również jego ucieczkę z obozu w dniu 14.6.1944 r. 
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Pierwsza i druga strona telegramu 
wysłanego przez administrację  

KL Auschwitz do różnych placówek  
policji niemieckiej z informacją  

o ucieczce z obozu w dniu 14.6.1944 r.,  
z komanda DAW, więźnia  

Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego. 

APMA-B. Zespół Wspomnienia, t. 66, k. 142-147, wspomnienia byłego więźnia Andrzeja Gą-

sienicy-Makowskiego; Zespół Wspomnienia, t. 146, k. 232-285, wspomnienia byłego więźnia 

Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego; Zespół Oświadczenia, t. 30, k. 50-59, relacja byłego więź-

nia Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego; Zespół Oświadczenia, t. 61, k. 57-63, relacja byłego 

więźnia Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego; Zespół Oświadczenia, t. 65, k. 123-124, relacja 

byłego więźnia Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego; Zespół Ankiety. Sygn. Mat./5694, nr inw. 

149860, ankieta byłego więźnia Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego; Zbiór korespondencji. Ko-

respondencja nr 3142/92 dot. byłego więźnia Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego; Wniosek 

o odszkodowanie od IG Farben. Sygn. Mat./621, nr inw. 161303, t. 17, k. 256; Dokumen-

ty Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/223, nr inw. 166596, t. 33; Telegramy o ucieczkach więźniów. 

IZ-Gestapo Łódź/4a, nr inw. 155917, t. 6, mikr. 90/140-141, telegram do różnych placówek 

policji informujący o ucieczce z obozu więźnia Andrzeja Gąsienicy; Karty personalne więź-

niów (Häftlings-Personal-Karten). D-Au I-3a/408-692, nr inw. 174143, t. 4, k. 159-160, karta 

personalna więźnia Andrzeja Gąsienicy. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 294, 297, 298, 311, 317.

Gąsiorowski Stefan 

Ur. 18.12.1914 r., Lanckorona, pow. Wadowice. Urzędnik-leśnik. Deportowany do 
KL Auschwitz 10.1.1941 r. w transporcie 271 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD dystryktu krakowskiego GG z więzień policyjnych w Tarnowie 
i Krakowie (przy ul. Montelupich). Nr więźniarski 9201. Prawdopodobnie nie 
przeżył wojny. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 1, 

k. 22; Książka ewidencyjna bloku 4. Sygn. D-Au I-3/2, nr inw. 73750, k. 34. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 422. 
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Gesing Roman 

Ur. 23.12.1903 r., Orłów, pow. Mielec. Pochodził z rodziny chłopskiej o korzeniach 
niemieckich, spolonizowanej i zaangażowanej w działalność ruchu ludowego. Po 
ukończeniu gimnazjum w 1923 r. przez rok był zastępcą nauczyciela w szkole 
powszechnej w Pławie (pow. Mielec). W l. 1924-1932 studiował na Wydziale 
Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej i otrzymał dyplom inżyniera leśnika. 
Podczas studiów działał w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W l. 1928-1931 
zarządzał majątkiem leśnym Polany. W l. 1931-1933 był prezesem powiatowym 
Stronnictwa Ludowego w Mielcu. W 1939 r. został wybrany do Rady Naczel-
nej Stronnictwa Ludowego. W 1933 r. objął stanowisko leśniczego i kierowni-
ka tartaku w dobrach rawskich Pawła Sapiehy. W 1938 r. został nadleśniczym 
w Kątach (pow. Jasło) i kierownikiem tartaków firmy „Przemysł Drzewny S.A. 
w Krakowie”. Podczas okupacji niemieckiej kierował konspiracją ruchu ludowego 
na terenie powiatów brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego. 
18.2.1941 r. w domu Romana Gesinga w Kątach odbyło się spotkanie kierownic-
twa konspiracji ludowej, na którym zapadła decyzja o utworzeniu konspiracyjnej 
organizacji wojskowej Straż Chłopska (Chłostra), przekształconej później w Ba-
taliony Chłopskie. Aresztowany przez gestapo 20.9.1942 r. Deportowany do KL 

Zdjęcie obozowe Stefana 
Gąsiorowskiego, więźnia 

politycznego nr 9201. 

Auschwitz 14.1.1943 r. w transporcie 69 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD dystryktu krakowskiego GG z więzień policyjnych w Tarnowie 
i Krakowie (przy ul. Montelupich). Nr więźniarski 87135. W obozie pracował 
m.in. w komandzie Holzhof. 26.10.1944 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen 
(nr więźniarski 113137), następnie 11.11.1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald 
(nr więźniarski 96323) i jego podobozu w Wansleben, gdzie został wyzwolony 
14.4.1945 r. przez wojska amerykańskie. Po wyzwoleniu powrócił do kraju i wstąpił 
do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 20.12.1945 do 30.3.1947 r. wojewoda 
rzeszowski z ramienia PSL. W 1947 r. wybrany do Sejmu Ustawodawczego z listy 
PSL. Do 1949 r. kierownik Wydziału Organizacyjnego PSL. Od 1949 r. członek 
Rady Naczelnej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 7.1.1950 r. został dyrek-
torem Departamentu Techniki w Ministerstwie Lasów, a 1.9.1954 r. dyrektorem 
Departamentu Lasów Nadzorowanych i Łowiectwa. Od 1957 r. poseł na Sejm 
PRL i podsekretarz stanu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 
Od 18.5.1961 do 30.6.1970 r. minister leśnictwa i przemysłu drzewnego. Jako 
minister podwyższył jakość prac hodowlanych, prowadził zalesienia inwestycyjne 
na gruntach nieleśnych, otwierał nowe szkoły leśne i doprowadził do wydania 
wielu aktów normatywnych z zakresu ochrony przyrody. Z jego udziałem utwo-
rzono w 1967 r. Słowiński Park Narodowy i zatwierdzono 200 nowych rezerwatów 
przyrody, osiągnięto pełną restytucję hodowli łosia i żubra, podjęto opracowa-
nie planów utworzenia Bieszczadzkiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego. 
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
oraz sekretarz generalny Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Zmarł 
14.2.1975 r. w Warszawie. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 2892/70 i 1561/73 dot. byłego więźnia 

Romana Gesinga; Książka stacji Rtg szpitala więźniarskiego. Sygn. D-Au I-5/10, nr inw. 5029, 

t. 1, k. 62; Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Romana Gesinga. 

K. Jańczuk, Leśnik, www.tomasów.lublin.lasy.gov.pl, dostęp 6.03.2020. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1517, 1528. 

Biografia Romana Gesinga, Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, www.zesl- 

zagnansk.pl, dostęp 6.03.2020.
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Zdjęcie obozowe  
Romana Gesinga, więźnia 

politycznego nr 87135.

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Romana Gesinga z kartoteki  
KL Buchenwald. Jako przyczynę aresztowania i osadzenia w obozie podano w niej przynależność 
do nielegalnej organizacji (War Mitglied illegaler Organisation). Odnotowano też daty deportacji  

do KL Auschwitz (14.1.1943 r.) oraz przeniesień do KL Sachsenhausen (26.10.1944 r.)  
i KL Buchenwald (11.11.1944 r.). 

Zdjęcie powojenne Romana 
Gesinga (1903-1975).  

Fot. domena publiczna.

Gieruszka Szczepan 

Ur. 15.3.1920 r., Garbatka-Letnisko, pow. Kozienice. Gajowy. Zamieszkały: Gar-
batka-Letnisko, pow. Kozienice. Ukończył Państwową Szkołę dla Leśniczych w Bo-
lechowie k. Stanisławowa. We wrześniu 1939 r. aresztowany w Bolechowie przez 
NKWD i wywieziony do Charkowa. W 1941 r. powrócił do Garbatki. Podjął pracę 
w tamtejszym nadleśnictwie na stanowisku gajowego i włączył się do konspiracji 
ZWZ/AK. Aresztowany 12.7.1942 r. podczas pacyfikacji Garbatki wraz z bratem 
Aleksandrem (zwolnionym później na skutek starań rodziny, zginął w partyzant-
ce). Deportowany do KL Auschwitz 13.7.1942 r. w transporcie 217 więźniów 
politycznych–ofiar pacyfikacji Garbatki skierowanych przez Sipo u. SD dystryktu 
radomskiego GG. Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie 5.9.1942 r. 

Pacyfikacja Garbatki (gmina Garbatka-Letnisko) 12.7.1942 r. została dokonana 
przez gestapo przy udziale żandarmerii niemieckiej i Wehrmachtu. Akcją kierował 
Paul Fuchs – kierownik wydziału IV placówki Sipo u. SD w Radomiu, zajmującego 
się zwalczaniem polskiego podziemia. Bezpośrednią przyczyną pacyfikacji były ata-
ki na pociągi niemieckie, przewożące zaopatrzenie dla Wehrmachtu, dokonywane 
od jesieni 1941 r. na trasie Pionki-Garbatka. W Garbatce od początku okupacji 
działała silna konspiracja polska. Początkowo była to Polska Organizacja Wojsko-
wa, która została włączona do ZWZ. W 1940 r. umieszczono w tej miejscowości 
komendę ZWZ (później AK) obwodu kozienickiego. Wiosną 1941 r. zaczęto też 
organizować Bataliony Chłopskie. Większość mieszkańców była zaangażowana 
w działalność konspiracyjną lub ją wspierała. Spośród 297 osób aresztowanych pod-
czas pacyfikacji Garbatki (221 Polaków i 76 Żydów) 57 pozostawiono w Garbatce 
do dalszych przesłuchań, 23 zwolniono, a 217 osób natychmiast skierowano do KL 
Auschwitz. Był to jedyny w historii tego obozu transport więźniów aresztowanych 
w jednej miejscowości i od razu skierowanych do obozu.

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./19054, nr inw. 180521, ankieta byłego więźnia Szcze-

pana Gieruszki; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/20, nr inw. 172355, t. 19, k. 1409, akt zgonu 

nr 28469/1942 więźnia Szczepana Gieruszki. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 738, 759. 
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Akt zgonu Szczepana Gieruszki. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
zatrzymanie akcji serca i układu krążenia (Versagen des Herzens und Kreislaufes). 

Gosarow Aleksander 

Ur. 1908 r. Leśniczy Leśnictwa Brzostówka w Nadleśnictwie Lubartów. Podczas 
okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ. Data deportacji do KL Auschwitz i numer 
więźniarski nieznane. Zginął w obozie w 1941 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 168. 

Gostkiewicz Leopold 

Ur. 7.11.1872 r., Suchocin, pow. Płońsk. Leśniczy w Leśnictwie Uszczyn w Nad-
leśnictwie Meszcze (pow. Piotrków Trybunalski). Zamieszkały: Poniatów, pow. 
Piotrków Trybunalski. Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie 14.2.1943 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/32, nr inw. 172367, t. 5, k. 1317, akt zgonu nr 7319/ 

1943 więźnia Leopolda Gostkiewicza. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 168.
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Grabowski Andrzej 

Ur. 9.3.1888 r., Helenów. Zamieszkały: Podlesie, gm. Stromiec, pow. Radom. 
Zatrudniony w Nadleśnictwie Stachów na stanowisku gajowego. Deportowany 
do KL Auschwitz 2.10.1943 r. w transporcie 869 więźniów politycznych skiero-
wanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 153832. 
22.10.1943 r. przeniesiony do KL Buchenwald i oznaczony numerem 34104. Za-
mordowany w KL Buchenwald w nieznanym czasie. 

Akt zgonu Leopolda Gostkiewicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
uwiąd starczy (Altersschwäche). Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Andrzeja 

Grabowskiego z kartoteki KL Buchenwald. Odnotowano w niej  
daty deportacji do KL Auschwitz (2.10.1943 r.) i przeniesienia  

do KL Buchenwald (22.10.1943 r.). 
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APMA-B. Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Andrzeja Grabowskiego. 
M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 172.
K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 
F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 
t. III, s. 1468. 

Gwóźdź Tomasz 

Ur. 6.12.1900 r., Leśniczy. W 1917 r. rozpoczął praktykę leśną w majątku Majdan 
Średni koło Stanisławowa w Galicji Wschodniej. 1.2.1918 r. zmobilizowany do ar-
mii Austro-Węgier. W l. 1918-1923 służył w Wojsku Polskim i brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Zdemobilizowany w stopniu plut. rez. W 1925 r. ukończył 
Państwową Szkołę dla Leśniczych w Bolechowie k. Stanisławowa. W 1926 r. rozpo-
czął pracę w Nadleśnictwie Lasów Państwowych Boruszynek w Wielkopolsce (pow. 
Czarnków). W 1928 r. został leśniczym Leśnictwa Boruszyn. 1.3.1930 r. przeniósł 
się do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Wanda i objął stanowisko leśniczego 
Leśnictwa Kamola (pow. Ostrzeszów). 1.9.1939 r. ewakuowany wraz z personelem 
Nadleśnictwa Wanda. W listopadzie 1939 r. powrócił do Leśnictwa Kamola. Podczas 
okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ/AK w podobwodzie AK Ostrzeszów „Howerla”, 
ps. „Rafał”. Usunięty ze stanowiska leśniczego 1.11.1941.r. za odmowę podpisania 
Volkslisty i przeniesiony do Gajówki Przytocznica (pow. Ostrzeszów). Gajówka 
Przytocznica stała się jednym z lokali konspiracyjnych Batalionu AK „Howerla”. 
Aresztowany przez gestapo 18.11.1943 r. za działalność konspiracyjną. Więziony 
w Łodzi, następnie deportowany do KL Auschwitz przez placówkę gestapo w Łodzi 
w transporcie zbiorowym z 23.12.1943 r. (nr więźniarski 171231), KL Natzweiler 
i KL Dachau. Do kraju powrócił 6.7.1945 r. Początkowo aresztowany przez organa 
bezpieczeństwa. Po wyjściu na wolność został ponownie leśniczym w Leśnictwie 
Kamola. Przez osiem miesięcy pełnił też funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Wan-
da. 30.9.1968 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1969 r.

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 1629/79, 482/88 dot. byłego więźnia 
Tomasza Gwoździa; Lista transportowa do KL Natzweiler z 23.8.1944 r. Sygn. D-Natz-3/2, 
nr inw. 149714, t. 3, k. 81; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/95, nr inw. 72790, k. 85. 
A. Antowski, Poznańscy leśnicy…, s. 154, 322. 
M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 181. 

Handelsman Stanisław 

Ur. 22.3.1896 r., Chodel, pow. Lublin. Leśniczy. Zamieszkały: Garbatka-Letnisko, 
pow. Kozienice. Pracował w Nadleśnictwie Garbatka na stanowisku sekretarza. 
Aresztowany 12.7.1942 r. podczas pacyfikacji Garbatki. Osadzony w więzieniu 
policyjnym w Kielcach. Deportowany do KL Auschwitz 1.9.1942 r. w transporcie 
514 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radom-
skiego GG. Nr więźniarski 62353. Zginął w obozie 5.3.1943 r. 

Akt zgonu Stanisława Handelsmana. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
niewydolność mięśnia sercowego (Herzmuskelinsuffizienz).

Zdjęcie obozowe Stanisława 
Handelsmana, więźnia 
politycznego nr 62353.
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APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/36, nr inw. 172371, t. 9, k. 1334, akt zgonu nr 13364/ 

1943 więźnia Stanisława Handelsmana; Książka szpitala bloku 20 (HKB-20). Sygn. D-Au I-5/1, 

nr inw. 4768, t. 1, k. 180, Sygn. D-Au I-5/2, nr inw. 4769, t. 2, k. 92. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 184. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 799. 

Hanulak Wincenty 

Ur. 9.9.1899 r., Częstochowa. Pracownik biurowy Nadleśnictwa Daleszyce. Aresz-
towany 16.7.1944 r. w Daleszycach (pow. Kielce). Deportowany do KL Auschwitz 
28.7.1944 r. w transporcie 378 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. 
SD z dystryktu radomskiego. Nr więźniarski nieznany. Nie przeżył wojny. 

Horoch Zygmunt 

Ur. 1.5.1900 r., Strzemieszyce Wielkie, pow. Będzin. Leśniczy. Zamieszkały: Dębno, 
pow. Kielce. Zatrudniony w Nadleśnictwie Święta Katarzyna na stanowisku leśni-
czego Leśnictwa Dębno. Deportowany do KL Auschwitz 20.11.1941 r. w trans-
porcie 140 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu 
radomskiego GG. Nr więźniarski 23005. Zginął w obozie 19.3.1942 r. 

Wincenty Hanulak (1899-
1944?). Fragment zdjęcia 

udostępnionego przez 
Grzegorza Falkowskiego. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1566. Akt zgonu Zygmunta Horocha. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
 posocznicę przy ropowicy (Sepsis bei Phlegmone). 

Zdjęcie obozowe Zygmunta 
Horocha, więźnia  

politycznego nr 23005. 
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APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 5, 

k. 423; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/5, nr inw. 172340, t. 3, k. 36, akt zgonu nr 3036/1942 

więźnia Zygmunta Horocha. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 188.

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 492. 

Hyski Kazimierz 

Ur. 18.2.1886 r., Oleszno, pow. Jędrzejów. Gajowy. Zamieszkały: Rawicz, pow. 
Tomaszów Mazowiecki. Zatrudniony w Nadleśnictwie Drzewica, lasach dóbr pry-
watnych Przysucha na stanowisku gajowego. Aresztowany za współpracę z AK. 
Deportowany do KL Auschwitz 6.6.1942 r. w transporcie 731 więźniów politycz-
nych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego. Nr więźniarski 
37794. Zginął w obozie 8.8.1942 r. 

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/6, nr inw. 31534, 

t. 6, k. 838; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/14, nr inw. 172349, t. 13, k. 781, akt zgonu nr 

18787/1942 więźnia Kazimierza Hyskiego. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 190.

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 691. 

Akt zgonu Kazimierza Hyskiego. Jako oficjalna przyczynę śmierci podano  
udar mózgu (Gehirnschlag).

Zdjęcie obozowe Kazimierza 
Hyskiego, więźnia  

politycznego nr 37794. 
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Jachimowicz Stanisław 

Ur. 1897 r. Kierownik Zakładu Geodezji Leśnej i Inżynierii Leśnej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Podczas oku-
pacji niemieckiej w ZWZ. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski 
nieznane. Zginął w obozie w 1941 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 193. 

Jakubowski Aleksander (Ritter Olivier) 

Ur. 24.4.1917 r. Leśniczy w Leśnictwie Nisko. Aresztowany przez gestapo w 1940 r. 
i osadzony w więzieniu policyjnym w Krakowie przy ul. Montelupich. Deporto-
wany do KL Auschwitz 20.6.1940 r. w transporcie 313 więźniów politycznych 
skierowanych przez Sipo u. SD dystryktu krakowskiego GG – z więzień policyjnych 
w Wiśniczu Nowym i przy ul. Montelupich w Krakowie. Nr więźniarski 998. Zginął 
podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 810/71 dot. byłego więźnia Aleksandra 

Jakubowskiego; Księga chirurgii. Sygn. D-Au I-5/1, nr inw. 71079, k. 2; Książka szpitala więź-

niarskiego KL Auschwitz III (Buna). Sygn. D-Au III-3/2, nr inw. 31968, t. 2, k. 163, t. 3, k. 206. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 238. 

Jamróz Franciszek 

Gajowy w Krakowskiem. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski 
nieznane. Zginął w obozie w nieznanym czasie. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 196. 

Jasiński Mieczysław 

Ur. 9.8.1919 r., Radom. Technik budowlany. Pracował jako kierownik wąsko-
torowej kolejki leśnej w Garbatce podlegającej pod Państwowy Zarząd Kolejek 
Leśnych w Zagnańsku. Zamieszkały: Garbatka-Działka, pow. Radom. Areszto-
wany 12.7.1942 r. podczas pacyfikacji Garbatki i deportowany do KL Auschwitz 
13.7.1942 r. w transporcie 217 więźniów politycznych-ofiar pacyfikacji Garbatki 
skierowanych przez Sipo u. SD dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski nie-
znany. Zginął w obozie 10.9.1942 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/22, nr inw. 172357, t. 21, k. 45, akt zgonu nr 30045/ 

1942 więźnia Mieczysława Jasińskiego. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 735, 799. 
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Akt zgonu Mieczysława Jasińskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
ostry nieżyt żołądka i jelit (Akuter Magendarmkatarrh).

Jeleński Kazimierz 

Ur. 15.11.1903 r., Wilno. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Rabka-Zdrój, pow. Nowy 
Targ. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ/AK, ps. „Marcin Topór”. Do-
wódca 2. komp. placówki ZWZ/AK Mszana Dolna. Aresztowany 30.6.1942 r. za 
działalność konspiracyjną w AK. Deportowany do KL Auschwitz 28.1.1943 r. 
w transporcie 1477 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD dystryk-
tu krakowskiego GG z więzień policyjnych w Tarnowie i Krakowie (przy ul. Mon-
telupich). Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie 16.3.1943 r. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia rtm. ze starszeństwem 17.3.1943 r. i odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

Zaświadczenie weryfikacyjne pośmiertne Komisji Weryfikacyjnej dla spraw AK  
o pośmiertnym awansowaniu Kazimierza Jeleńskiego do stopnia rotmistrza  

i odznaczeniu Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
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Akt zgonu Kazimierza Jeleńskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci 
podano wadę zastawki serca (Herzklappenfehler).  

W akcie zgonu wpisano nieprawdziwy zawód rolnik (Landwirt), 
figurujący prawdopodobnie w dokumentach konspiracyjnych  

Kazimierza Jeleńskiego.

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./13166, nr inw. 166813, ankieta byłego więźnia Kazi-

mierza Jeleńskiego zawierająca kopię zaświadczenia weryfikacyjnego pośmiertnego nr 1 Ko-

misji Weryfikacyjnej dla spraw AK Okręgu Kraków, Obwodu Limanowa; Zbiór korespondencji. 

Korespondencja nr 4778/86, 3908/06, 3328/17 dot. byłego więźnia Kazimierza Jeleńskiego; 

Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/38, nr inw. 172373, t. 11, k. 659, akt zgonu nr 15675/1943 

więźnia Kazimierza Jeleńskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1675.

Jeżyk (Jerzyk) Marian 

Ur. 30.11.1903 r., Kalisz. Inżynier leśnik. Aresztowany podczas akcji represyjnej 
w powiecie kaliskim (wówczas tzw. Kraj Warty – Wartheland) w dniach 5-7.3.1941 r. 
i deportowany do KL Auschwitz 2.5.1941 r. w transporcie 202 więźniów politycz-
nych – ofiar tej akcji – skierowanych przez placówkę gestapo w Łodzi (Kraj Warty). 
Nr więźniarski 15245. Zginął w obozie 24.5.1941 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3068-69/98 i 1111-12/02 dot. Mariana 

Jeżyka (Jerzyka); Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 

4279, t. 2, k. 176; Przekaz pieniędzy po zmarłych więźniach. Sygn. IZ-8/Gestapo Łódź/3a, 

nr inw. 155916, t. 4, mikr. 88/648-654. 

B. Piętka, Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciecha-

nowskiego i Białostocczyzny 1940-1944, t. I, Oświęcim 2013, s. 285, 318. 

Kaczorkiewicz Henryk 

Ur. 5.1.1887 r., Zbójno, pow. Rypin. Leśniczy. Zamieszkały: Brzustów, gm. Garbat-
ka-Letnisko, pow. Tomaszów Mazowiecki. Zatrudniony w Nadleśnictwie Smardze-
wice (pow. Tomaszów Mazowiecki) na stanowisku leśniczego Leśnictwa Brzustów. 
Aresztowany w lipcu 1941 r. za działalność konspiracyjną. Deportowany do KL 
Auschwitz 20.2.1942 r. w transporcie 171 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 23226. Zginął 
w obozie 19.4.1942 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/6, nr inw. 172341, t. 4, k. 942, akt zgonu nr 5442/1942 

więźnia Henryka Kaczorkiewicza. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 593, 596. 
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Akt zgonu Henryka Kaczorkiewicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność serca przy zapaleniu płuc (Herzschwäche bei Pneumonie). 

Zdjęcie obozowe Henryka 
Kaczorkiewicza, więźnia 
politycznego nr 23226. 

Kaczorowski Henryk 

Data i miejsce ur. nieznane. Zatrudniony w Nadleśnictwie Chlewiska (pow. Szydło-
wiec) na stanowisku leśniczego w dobrach prywatnych Rzuców. Data deportacji 
i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie 19.4.1942 r. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Kaliski Józef 

Data i miejsce urodzenia nieznane. Pracownik biurowy Nadleśnictwa Stachów. 
Aresztowany w 1943 r. i deportowany do KL Auschwitz. Nr więźniarski nieznany 
Zginął w obozie prawdopodobnie w 1943 r. w wieku 45 lat. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Kalisz Franciszek 

Ur. 1905 r., Bodaczów, pow. Zamość. Pracownik Lasów Ordynacji Zamojskiej 
i Lasów Państwowych. Gajowy w Leśnictwie Nowiny (Nadleśnictwo Kosobudy), 
potem w Leśnictwie Rudki (Nadleśnictwo Kraśnik). W 1940 r. wstąpił do ZWZ. 
Od początku 1943 r. współpracował z oddziałem partyzanckim Gwardii Ludo-
wej Bolesława Kaźmiraka-Kowalskiego, ps. „Cień”. Aresztowany przez gestapo 
19.4.1943 r. wraz z 17-letnim synem Mieczysławem (telegrafistą na stacji kole-
jowej w Kraśniku, nr więźniarski w KL Auschwitz 155402) w odwet za atak na 
niemiecki pociąg wojskowy, którego dokonał 17.4.1943 r. oddział Gwardii Ludowej 
pod dowództwem Andrzeja Flisa „Maksyma” pod Pułankowicami (pow. Kraśnik), 
na linii Rozwadów-Lublin. W wyniku tego ataku zabito 19 oficerów niemieckich 
i policjanta. Podczas ponownej rewizji w dniu 21.4.1944 r. gestapowcy przywieźli 
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APMA-B. Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Franciszka Kalisza. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 216. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. II, s. 1169, 1178, 1181-1182, 1215. 

Kaluch Jan 

Ur. 24.6.1906 r., Kamień Koszyrski. Gajowy w lasach prywatnych Seweryna Fran-
ciszka księcia Świętopełk-Czetwertyńskiego (więźnia KL Auschwitz nr 14080). 
Zamieszkały: Suchowola, pow. Zamość. Podczas okupacji niemieckiej prawdopo-
dobnie zaangażowany w konspirację niepodległościową. Aresztowany 21.3.1941 r. 
w Suchowoli (gm. Adamów, pow. Zamość) podczas masowych aresztowań przepro-
wadzonych przez gestapo w środowiskach inteligenckich i patriotycznych. Depor-
towany do KL Auschwitz 6.4.1941 r. w transporcie 1249 więźniów politycznych 
skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 14092. 
Zginął w obozie 31.12.1941 r. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I -2/1, nr inw. 4279, 

t. 2, k. 148. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 217.

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 136-137, 203. 

Kędzierski Roman 

Ur. 27.2.1894 r., Wyszków, pow. Pułtusk. Leśniczy. Zamieszkały: Suchowola, pow. 
Zamość. Podczas okupacji niemieckiej prawdopodobnie zaangażowany w konspi-
rację niepodległościową. Aresztowany 21.3.1941 r. w Suchowoli (gm. Adamów, 
pow. Zamość) podczas masowych aresztowań przeprowadzonych przez gestapo 
w środowiskach inteligenckich i patriotycznych. Deportowany do KL Auschwitz 
6.4.1941 r. w transporcie 1249 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. 
SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 14145. Zginął w obozie 1.8.1941 r. 

do gajówki Rudki pobitego w czasie śledztwa Franciszka Kalisza i w jego obecności 
zastrzelili żonę i 11-letnią córkę Zofię oraz aresztowali młodszego syna Bolesła-
wa. Więziony na Zamku Lubelskim. Deportowany do KL Auschwitz 3.10.1943 r. 
w transporcie 742 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 155403. 21.10.1943 r. przeniesiony do KL 
Buchenwald (nr więźniarski 33395), następnie do KL Dachau i KL Mauthausen, 
gdzie został wyzwolony 5.5.1945 r.

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Franciszka Kalisza z kartoteki  
KL Buchenwald. Odnotowano w niej datę deportacji do KL Auschwitz (3.10.1943 r.),  

przeniesienia do KL Buchenwald (21.10.1943 r.), zawód gajowego (Heger)  
i numer więźniarski w KL Buchenwald (33395). 
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Akt zgonu Romana Kędzierskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność mięśnia sercowego (Myocardinsuffizienz).  

Jako miejsce zamieszkania podano w dokumencie: Sucha Wola, pow. Radzyń 
Podlaski. W rzeczywistości mieszkał w Suchowoli, pow. Zamość.

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I -2/1, nr inw. 4279, 

t. 2, k. 149; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 107, akt zgonu nr 107/ 

1941 więźnia Romana Kędzierskiego. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 228. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 136-137, 205. 

Kiełbasa Ignacy 

Ur. 6.5.1917 r., Korytków Duży, pow. Biłgoraj. Leśniczy. Zamieszkały: Korytków 
Duży, pow. Biłgoraj. Deportowany do KL Auschwitz 13.11.1941 r. w transporcie 
60 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego 
GG. Nr więźniarski 22648. Zginął w obozie 14.4.1942 r. 

Zdjęcie obozowe Ignacego 
Kiełbasy, więźnia  

politycznego nr 22648. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 5, k. 411; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/2, nr inw. 31534, t. 2, 

k. 245; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/6, nr inw. 172341, t. 4, k. 554, akt zgonu nr 5054/1942 

więźnia Ignacego Kiełbasy. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 412, 420, 423. 
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Akt zgonu Ignacego Kiełbasy. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
zapalenie opłucnej (Rippenfellentzündung). 

Kietliński Tomasz 

Ur. 29.12.1891 r., Rzeszuck, pow. Równe. Inż. leśnik. Inspektor leśny w Dyrekcji 
Lasów Ordynacji Zamojskiej. Zamieszkały: Zwierzyniec, pow. Biłgoraj. Aresztowa-
ny przez gestapo 1.6.1941 r. w Zwierzyńcu, pow. Biłgoraj za działalność konspira-
cyjną w ZWZ. Więziony w Zamościu i na Zamku Lubelskim. Deportowany do KL 
Auschwitz 30.7.1941 r. w transporcie 658 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. W transporcie tym przywieziono 
do obozu głównie członków ZWZ i innych polskich organizacji konspiracyjnych. 
Nr więźniarski 19689. Zginął w obozie 26.8.1941 r. 

Akt zgonu Tomasza Kietlińskiego.  
Jako przyczynę śmierci podano ropowicę 

przy wycieńczeniu organizmu  
(Phlegmone bei Körperschwäche).
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APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 7206-07/08 i 2881-85/18 dot. byłego 

więźnia Tomasza Kietlińskiego; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au 

I-2/1, nr inw. 4279, t. 3, k. 304; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 839, 

akt zgonu nr 841/1941 więźnia Tomasza Kietlińskiego. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 230.

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 364. 

Klebecki Józef 

Data i miejsce urodzenia nieznane. Sekretarz biura Nadleśnictwa Krasna-Mniów. 
Podczas okupacji niemieckiej żołnierz AK placówki „Stańczyk” w Serbinowie (gm. 
Mniów, pow. Kielce). Aresztowany 19.1.1943 r. podczas akcji pacyfikacyjnej ge-
stapo i żandarmerii niemieckiej na terenie gm. Mniów. Wraz z nim aresztowano 
następujących żołnierzy placówki AK „Stańczyk”: Czesława Bobińskiego z biura 
nadleśnictwa, gajowego Wawrzyńca Drogosza z Leśnictwa Serbinów, Władysława 
Kruka, Jana Kotwicę, Eugeniusza Mathiasa, Stefana Sarnata i Adama Szcześniaka. 
Wszyscy wymienieni zginęli z rąk okupanta niemieckiego. Józef Klebecki został 
deportowany do KL Auschwitz w nieznanym transporcie. Przeżył wojnę. 

D. Detka, M. Kolus (red.), Leśnicy w okresie II wojny światowej na Kielecczyźnie…, s. 67. 

Kleszcz Wacław 

Ur. 6.3.1909 r., Łukowiec, pow. Mińsk Mazowiecki. Gajowy w Leśnictwie Klimki 
(pow. Radzyń Podlaski), Nadleśnictwo Kryńszczak (pow. Łuków). Ukończył szkołę 
powszechną i pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. W l. 1929-1931 odbył 
służbę wojskową. Po odbyciu 6-miesięcznego kursu został przyjęty na stanowisko 
gajowego w lasach podległych siedleckiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Od 1937 
r. pracował jako gajowy w Leśnictwie Prawda, następnie w Leśnictwie Klimki na 

terenie Nadleśnictwa Kryńszczak. Zmobilizowany 23.3.1939 r. w ramach mo-
bilizacji alarmowej do 20. Dywizji Piechoty. Brał udział w kampanii wrześnio-
wej 1939 r. Po jej zakończeniu powrócił do pracy w leśnictwie. Zaangażował się 
w działalność konspiracyjną. Żołnierz Batalionów Chłopskich. Aresztowany przez 
gestapo 18.6.1942 r. Do 30.11.1942 r. więziony w Radzyniu Podlaskim, następnie 
na Zamku Lubelskim. Deportowany do KL Auschwitz 3.2.1943 r. w transporcie 
74 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego 
GG. Nr więźniarski 99817. Odbył 4-tygodniową kwarantannę w bloku 8 obo-
zu macierzystego KL Auschwitz I. Następnie pracował w obozie Birkenau (KL 
Ausch witz II) przy kopaniu rowów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przeniesiony 
14.4.1943 r. w transporcie 1024 więźniów-Polaków do KL Mauthausen (nr więź-
niarski 44814)2. Do 19.6.1943 r. przebywał na kwarantannie w obozie głównym 
KL Mauthausen. 20.6.1943 r. skierowany do podobozu mauthausenowskiego 
Gusen (nr więźniarski 14043). Pracował w kamieniołomach Gusen i Kastenhofen. 
Wyzwolony 5.5.1945 r. przez wojska amerykańskie. 

APMA-B. Zespół Wspomnienia. Sygn. Wsp./Kleszcz/1549, nr inw. 186467, t. 262, k. 76-97, 

wspomnienia byłego więźnia Wacława Kleszcza; Zespół Ankiety. Sygn. Mat./3577, nr inw. 

46201, ankieta byłego więźnia Wacława Kleszcza; Kartoteka KL Mauthausen. Sygn. Mat. 

D-Mau-3a/10421, nr inw. 64361, k. 21203-21204, karta personalna więźnia Wacława Klesz-

cza. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. II, s. 1083, 1108. 

I. Grześ, R. Zubkowicz (oprac.), Wykaz imienny funkcjonariuszów zatrudnionych w nadleśnic-

twach i zakładach przemysłowych Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Siedleckiego 1938-1939. 

Stan na dzień 1 X 1938 roku, przechowywany w Archiwum Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Białymstoku, Białystok 2017. 

2. Przeniesienie w marcu 1943 r. 5001 więźniów politycznych-Polaków do KL Buchen-
wald, KL Gross-Rosen, KL Flossenbürg i KL Neuengamme oraz 2236 więźniów poli-
tycznych-Polaków w kwietniu 1943 r. do KL Mauthausen było uderzeniem obozowego 
gestapo w polską konspirację więźniarską w KL Auschwitz, mającym na celu udarem-
nienie oporu osadzonych w obozie Polaków oraz ich kontaktów z ludnością cywilną.
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Wacława Kleszcza z kartoteki  
KL Mauthausen. Jako przyczynę osadzenia w obozie podano w niej udział w ruchu oporu 

(Widerstand). Odnotowano też daty aresztowania przez Sipo Lublin (18.6.1942 r.), deportacji  
do KL Auschwitz (3.2.1943 r.) i KL Mauthausen (14.4.1943 r.), numery więźniarskie  

w KL Auschwitz (nr 99817), KL Mauthausen (nr 44814) i podobozie mauthausenowskim Gusen 
(nr 14043) oraz pracę w kamieniołomach Gusen i Kastenhofen. 

Zdjęcie obozowe Wacława 
Kleszcza, więźnia  

politycznego nr 98817. 

Fragment wspomnień Wacława Kleszcza,  
więźnia politycznego nr 98817 

Po powrocie z wojny [kampanii wrześniowej – uzup. BP] wróciłem do pracy 
w Nadleśnictwie Kryńszczak i tam pracowałem do 18 czerwca 1942 r. W tym 
dniu wezwali nas do Nadleśnictwa. Przyjechało gestapo z Radzynia i tego 
dnia aresztowali czterech leśników. Powiedzieli nam, że po przesłuchaniu 
powrócimy do pracy w Nadleśnictwie, lecz tam się rozpoczęła gehenna. Za 
dwa dni wezwali mnie na przesłuchanie, które wyglądało następująco: za-
łożyli mi kajdanki na ręce, założyli mi ręce na kolana i włożyli mi kij między 
ręce i kolana. Powiesili w górze, jeden koniec kija na stole, drugi koniec kija 
na krześle. Kiedy stałem przy stole, to zdjęli sobie z rąk zegarki i położyli na 
stole. Widziałem, że była godz. 8.30, a jak mnie rozkuli, to była godz. 11-ta. 

Podczas badania dostałem 300 batów, tylko z przerwami: sto batów 
i przerwa. Pili piwo, palili papierosy i ponowna porcja. Po tych 300 batach 
dostałem 17 drutów sprężynowych, a jeżeli to nic im nie dało, to mi wlali 
pół litra nafty w nos. A że organizm nie przyjmuje przez nos, bo się czło-
wiek zakrztusi, to mi położyli szmatę na usta i pompowali, a później wlali 
butelkę oranżady, a to strasznie drażniące, bo to gazowane. Gdy mnie zdjęli 
i mnie rozkuli, to zapytał się mnie szef gestapo na pow. Łuków nazwiskiem 
Neumann, czy wiem, za co dostałem. Ja odpowiedziałem, że wiem, a ich to 
bardzo zdziwiło, bo każdy przesłuchiwany mówił, że nie wie nic. 

Jak im powiedziałem, że wiem, to zaczęli coś mówić po niemiecku 
i Naumann zapytał się, dlaczego. To im powiedziałem, że za to, że jestem 
Polakiem, bo jakbym był Niemcem, to bym nie otrzymał tyle batów. Wtedy 
uderzył mnie rewolwerem w gardło i powiedział po niemiecku do swoich 
kolegów: Du harter polnischer Hund, co mi później powiedzieli w celi, że to 
znaczy: Ty twardy polski psie. 

(…) Pracowałem cały czas w komandzie, które kopało rowy dla wo-
dociągów, bo w Birkenau wody do mycia zupełnie nie było. To my z tego 
komanda mieliśmy możność na co dzień się umyć, natomiast inni więźniowie 
w ogóle się nie myli. Co do życia – dawali na każdy obiad brukiew gotowaną 
i jedna część brukwi była dobrze rozgotowana, a część surowa wrzucona 
do kotła i bardzo krótko się gotowała, co szkodziło na żołądek. Takiej zupy 
dawali jeden litr, a wieczorem dawali chleb, po apelu, jak wchodziliśmy na 
bloki. To trwało bardzo długo, bo zanim 800 ludzi weszło jednymi drzwiami, 
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a każdy chciał wcześniej wejść na blok, to blokowy, którym był zawsze Nie-
miec, wypadał z bloku z kijem i często paru zabił i wrzeszczał, żeby się nie 
pchać. 

Kolacja była taka: pół litra kawy czarnej bez cukru, jedna trzecia lub 
jedna czwarta część z bochna, a bochenek chleba był wielkości dłoni doro-
słego człowieka, tylko trochę wyższy, i do tego 4 dkg kiełbasy lub łyżeczka 
twarogu chudego, albo margaryny z buraków. Na śniadanie dawano tylko 
pół litra kawy. 

Źródło: APMA-B. Zespół Wspomnienia. Sygn. Wsp./Kleszcz/1549, nr inw. 186467, 

t. 262, k. 91-92. 

Klossek Franciszek 

Ur. 16.7.1914 r., Świętochłowice, pow. Katowice. Leśniczy. Zamieszkały: Święto-
chłowice, pow. Katowice. Deportowany do KL Auschwitz 26.8.1942 r. w transpo-
rcie 51 więźniów politycznych skierowanych przez placówkę Policji Bezpieczeństwa 
rejencji katowickiej (Prowincja Górnośląska) z więzienia policyjnego w Mysłowi-
cach. Nr więźniarski 61607. Zginął w obozie 17.9.1942 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 2951/04 dot. byłego więźnia Franciszka 

Klosska; Kartoteka komanda ślusarzy. Sygn. D-Au I-3a/766, nr inw. 166489, k. 155; Księgi 

zgonów. Sygn. D-AuI-2/22, nr inw. 172357, t. 21, k. 1148, akt zgonu nr 31156/1942 więźnia 

Franciszka Klosska. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska…, t. I, s. 207. 

Akt zgonu Franciszka Klosska. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność mięśnia sercowego (Herzmuskleschwäche). 
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Koehler Zygmunt

Ur. 28.4.1913 r., Wronki, pow. Szamotuły. Leśniczy. Ujęty podczas ulicznej obławy 
policyjnej w Warszawie. Deportowany do KL Auschwitz 12.11.1943 r. w transporcie 
362 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu warszaw-
skiego GG. Nr więźniarski 162562. Zbiegł 15.9.1944 r. z podobozu oświęcimskiego 
Jawischowitz. Po ucieczce ukrywał się w oddziale partyzanckim w okolicach Czę-
stochowy. Dzięki partyzantom uzyskał fałszywe dokumenty na nazwisko Antoni 
Michalak. W związku z tym, że żona po upadku powstania warszawskiego została 
wywieziona do pracy w fabryce w Dreźnie, zgłosił się na roboty do Rzeszy. Uzyskał 
skierowanie do pracy w gospodarstwie rolnym w Breitenau w Saksonii, co pozwoliło 
mu odnaleźć żonę. Oboje doczekali wyzwolenia. 

 
APMA-B. Zespół Oświadczenia. Sygn. Ośw./1423, nr inw. 155478, t. 66, k. 14-17, relacja by-
łego więźnia Zygmunta Köhlera; Zespół Ankiety. Sygn. Mat./7418, nr inw. 155555, ankieta 
byłego więźnia Zygmunta Köhlera; Karty personalne więźniów (Häftlings-Personal-Karte). 
Sygn. D-Au I-3a/1379-1779, nr inw. 174388, t. 5, k. 161, karta personalna więźnia Zygmun-
ta Köhlera; Dokumenty Instytutu Higieny Waffen-SS i Policji w Auschwitz. Sygn. D-Hyg. 
Inst./61, nr inw. 106146, segr. 400, k. 979; Lista osób poszukiwanych z 19.9.1944 r. i tele-
gram o ucieczce więźnia Zygmunta Köhlera z obozu z 16.9.1944 r. IZ-11/99/Gestapo Ciecha-
nów, nr inw. 174382, k. 65. 
F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 
t. III, s. 1492, 1494, 1518. 

Koman Michał 

Ur. 1891 r., Kozaki, pow. Biłgoraj i tam też zamieszkały. Leśniczy. Aresztowany 
przez gestapo w nocy z 3 na 4.7.1943 r. we wsi Kozaki za udzielanie pomocy par-
tyzantom. Więziony w Biłgoraju i na Zamku Lubelskim. Deportowany do KL Au-
schwitz 3.10.1943 r. w transporcie 742 więźniów politycznych skierowanych przez 
Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski nieznany. Przeżył wojnę. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 
t. II, s. 1170, 1234. 

Kondrowski Jan 

Ur. 30.4.1904 r., New York (USA). Pracownik biurowy Nadleśnictwa Stachów 
na stanowisku pomocnika rachunkowego. Zamieszkały: Stachów, pow. Radom. 
Aresztowany przez gestapo 22.9.1943 r. za współpracę z AK i deportowany do KL 
Auschwitz. Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie 17.11.1943 r.

Akt zgonu Jana Kondrowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci 
podano zapalenie nerek (Nierenentzündung).

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/44, nr inw. 172379, t. 22, k. 598, akt zgonu nr 32160/ 

1943 więźnia Jana Kondrowskiego. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 



182 183

PRACOWNICY SŁUŻBY LEŚNEJBOHDAN PIĘTKA

Konicz Jan 

Ur. 1.11.1906 r., Grodziczno, pow. Neumark (Nowe Miasto Lubawskie). Leśniczy. 
Zamieszkały: Wlewsk, pow. Brodnica. Deportowany do KL Auschwitz 4.7.1941 r. 
w transporcie zbiorowym obejmującym 92 więźniów politycznych skierowanych 
przez placówki gestapo z Ciechanowa, Płocka, Poznania, Gdańska, Bydgoszczy, 
Inowrocławia, Łodzi, Tylży i z KL Sachsenahusen. Nr więźniarski 17777. Zginął 
w obozie 2.11.1941 r. 

Akt zgonu Jana Konicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano ropowicę przy nieżycie jelit 
(Phlegmone bei Darmkatarrh).

Zdjęcie obozowe  
Jana Konicza, więźnia 
politycznego nr 17777. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 3, 

k. 254; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/2, nr inw. 171825, t. 3, k. 601, akt zgonu nr 3603/1941 

więźnia Jana Konicza. 

Korczak Kazimierz 

Ur. 1907 r. Gajowy w Leśnictwie Skłoby w Nadleśnictwie Rzuców. Aresztowany 
przez gestapo za współpracę z AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer 
więźniarski nieznane. Przeżył wojnę. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 245. 

Kormański Henryk 

Ur. 8.7.1908 r., Kąty, pow. Zamość. Leśniczy w Nadleśnictwie Lipie. Zamieszkały: 
Zamość. Aresztowany wraz z bratem Stefanem (nr więźniarski 14377) za pomoc 
w ukrywaniu Józefa Maślanki „Roteckiego” (nr więźniarski 21494) – komendanta 
obwodu zamojskiego ZWZ. Deportowany do KL Auschwitz 6.4.1941 r. w trans-
porcie 1249 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu 
lubelskiego GG. Nr więźniarski 14376. Zginął w obozie 23.10.1941 r. 

Por. Józef Maślanka „Rotecki” został deportowany do KL Auschwitz 
14.10.1941 r. w transporcie 60 więźniów politycznych skierowanych przez 
Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG i rozstrzelany 28.10.1941 r. pod Ścia-
ną Śmierci w obozie macierzystym KL Auschwitz I w egzekucji 30 więźniów 
politycznych-Polaków. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 2, 

k. 153; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/2, nr inw. 171825, t. 3, k. 166, akt zgonu nr 3166/1941 

więźnia Henryka Kormańskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 145, 214, 372, 384, 392. 
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Akt zgonu Henryka Kormańskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci  
podano zapalenie opłucnej połączone z nieżytem jelit  

(Rippenfellentzündung bei Darmkatarrh). 

Kormański Stefan 

Ur. 30.6.1905 r., Kąty, pow. Zamość. Leśniczy w Nadleśnictwie Lipie i kancelista 
w Nadleśnictwie Huta Krzeszowska, pow. Nisko. Podczas okupacji niemieckiej 
żołnierz ZWZ. Aresztowany wraz z bratem Henrykiem (nr więźniarski 14376) za 
pomoc w ukrywaniu Józefa Maślanki „Roteckiego” (nr więźniarski 21494) – ko-
mendanta obwodu zamojskiego ZWZ. Deportowany do KL Auschwitz 6.4.1941 r. 
w transporcie 1249 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 14377. Zginął w obozie 23.7.1941 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 2040/91 dot. byłego więźnia Stefana Kor-

mańskiego; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 2, k. 153. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 245.

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 145, 214, 372, 384, 392. 

Kosycarz Franciszek 

Ur. 29.6.1879 r., Czernichów, pow. Kraków. Leśniczy. Zamieszkały: Czernichów, 
pow. Kraków. Deportowany do KL Auschwitz 1.10.1943 r. w transporcie 275 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. 
Nr więźniarski 152832. Zginął w obozie 18.12.1943 r. (zmarł w rewirze więźniar-
skim na odcinku BIIf-szpitalnym obozu KL Auschwitz II-Birkenau). 

Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/46, nr inw. 172381, t. 24, k. 764, akt zgonu nr 35270/1943 

więźnia Franciszka Kosycarza; Dokumenty Instytutu Higieny Waffen-SS i Policji w Auschwitz. 

Sygn. Hyg. Inst./38, nr inw. 106123, segr 23, k. 542 (wpis: 23.11.1943, HKB, BIIf). 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 2012, 2022. 
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Akt zgonu Franciszka Kosycarza. Jako oficjalną przyczynę śmierci  
podano niewydolność serca przy zespole nerczycowym  

(Herzmuskelschwäche bei Nephrose). 

Kowalewski Lucjan 

U r. 30.7.1905 r., Radzic, pow. Lublin. Inżynier leśnik. Leśniczy w Nadleśnictwie 
Józefów, obręb leśny Susiec. Zamieszkały: Susiec, pow. Zamość. Absolwent Szko-
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnik wojny obronnej 
1939 r. Wzięty do niewoli niemieckiej. Zbiegł z transportu do obozu jenieckiego. 
Następnie żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany 11.9.1942 r. w Nadleśnictwie Susiec 
razem z pracownikiem leśnym i żołnierzem AK Stanisławem Skibą (nr więźniar-
ski 99847). Do 27.11.1942 r. więziony w więzieniu policyjnym w Zamościu. Od 
28.11.1942 r. do 31.1.1943 r. więziony na Zamku Lubelskim. Deportowany do 
KL Auschwitz 3.2.1943 r. w transporcie 74 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 99824. Zginął w obo-
zie 7.7.1943 r. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./11128, nr inw. 162631, ankieta byłego więźnia Lucja-

na Kowalewskiego: Zbiór listów obozowych więźniów. Sygn. D-Au I-1/5758, nr inw. 163605, 

t. 4, list obozowy więźnia Lucjana Kowalewskiego z 4.7.1943 r.; Księgi zgonów. D-AuI-2/41, 

nr. inw. 172376, t. 17, k. 859, akt zgonu nr 24865/1943 więźnia Lucjana Kowalewskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. II, s. 1083, 1108. 
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Akt zgonu Lucjana Kowalewskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
zapalenie opłucnej (Rippenfellentzündung).

Kowalski Jan 

Gajowy w gajówce Redzeń, Nadleśnictwo Regny k. Koluszek. Aresztowany przez 
gestapo za współpracę z AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski 
nieznane. Zginął w obozie w 1941 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 254. 

Kowicki (Kawicki) Kazimierz 

Data i miejsce urodzenia nieznane. Leśniczy w Leśnictwie Bugaj, Nadleśnictwo 
Starachowice. Żołnierz AK. Aresztowany przez gestapo i deportowany do KL 
Ausch witz. Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie w 1942 r. w wieku 45 lat. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 256. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Koziarski Mikołaj 

Ur. 5.7.1902 r., Niekłań Wielki, pow. Końskie. Leśniczy w Leśnictwie Ceteń Nad-
leśnictwa Brudzewice (pow. Opoczno). Zamieszkały: Ceteń, pow. Tomaszów Ma-
zowiecki. Podczas okupacji niemieckiej współpracował z Oddziałem Wydzielonym 
Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Aresztowany przez ge-
stapo 30.5.1940 r. Deportowany do KL Auschwitz 2.7.1942 r. w transporcie 330 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. Nr więźniarski 44640. Zginął w obozie 7.9.1942 r. 
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Akt zgonu Mikołaja Koziarskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci  
podano nieżyt jelit po podejrzeniu tyfusu plamistego 

(Darmkatarrh nach Fleckfieberverdacht).

Zdjęcie obozowe Mikołaja 
Koziarskiego, więźnia 

politycznego nr 44640. 

Mikołaj Koziarski, leśniczy Leśnictwa Ceteń, ok. 1937 r.  
Zdjęcie udostępnione przez Edwarda Janusza  

(nadleśniczego Nadleśnictwa Złoczew). 

Kadra Nadleśnictwa Brudzewice. Siedzą od prawej: nadleśniczy Zienkiewicz,  
żona nadleśniczego i leśniczy Mikołaj Koziarski. Stoją gajowi i strażnicy leśni. 

Zdjęcie udostępnione przez Edwarda Janusza  
(nadleśniczego Nadleśnictwa Złoczew). 
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APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/21, nr inw. 172356, t. 20, k. 484, akt zgonu nr 29020/ 

1942 więźnia Mikołaja Koziarskiego. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 257. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 717, 730. 

Relacja Andrzeja Koziarskiego, siostrzeńca leśniczego  
Mikołaja Koziarskiego 

W okresie II Rzeczypospolitej Mikołaj Koziarski był leśniczym w Le-
śnictwie Ceteń (Nadleśnictwo Brudzewice), gdzie zajmował się oprócz prac 
leśnych organizacją polowań dla ważnych osobistości ówczesnego rządu 
i wojska, m.in. dla prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Edwarda 
Śmigłego-Rydza. 

Za zasługi w swojej pracy, w szczególności za pracę przy organizacji 
polowań, został odznaczony przez premiera II RP Janusza Jędrzejewicza w 
1933 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Natomiast w 1938 r. otrzymał strzelbę 
z monogramem prezydenckim. 

Na terenie Leśnictwa Ceteń znajdowały się stawy hodowlane z wy-
lęgarnią kaczek i ryb. Stawy te miały powierzchnię ok. 180 ha. Obsadę 
kadrową leśnictwa stanowili, oprócz Mikołaja Koziarskiego, jeszcze czterej 
gajowi. Po wybuchu drugiej wojny światowej kompleksy leśne Nadleśnictwa 
Brudzewice znalazły się w obszarze działań partyzanckich Oddziału Wy-
dzielonego Wojska Polskiego mjr. „Hubala”. Leśnicy i okoliczni mieszkańcy 
udzielali partyzantom często pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywie-
nia, narażając się tym na represje okupanta. 

Pierwsze, a zarazem ostatnie święta Bożego Narodzenia oddziału 
„Hubala” odbyły się w Leśnictwie Bielawy Nadleśnictwa Brudzewice. Od-
prawiono uroczystą Wigilię oraz pasterkę w klasztorze księży Filipinów 
w Studziannie. Oprócz żołnierzy z oddziału „Hubala” i miejscowej ludno-
ści w uroczystościach religijnych wzięło udział wielu okolicznych leśników, 
a wśród nich mój wujek – Mikołaj Koziarski. W drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia mjr „Hubal” wraz ze swą „czatą” w godzinach wieczornych 

przybył do Leśnictwa Ceteń, gdzie został przenocowany przez Mikołaja 
Koziarskiego. 

Z nadejściem wiosny, w dniu 30 kwietnia 1940 r., Niemcy w ra-
mach działań represyjnych w kompleksie leśnym Anielin zabili w godzi-
nach porannych mjr. „Hubala”, a jego żołnierze rozproszyli się i wycofali 
przez Pilicę w stronę Rawy Mazowieckiej. Rezultatem dalszych represji 
było aresztowanie w dniu 30 maja 1940 r. leśniczego Leśnictwa Ceteń – 
Mikołaja Koziarskiego. W następnych dniach aresztowano nadleśniczego 
Nadleśnictwa Brudzewice, pana Zienkiewicza oraz sekretarza tego nadle-
śnictwa, pana Szyrmera. Nadleśniczy i sekretarz prawdopodobnie zostali 
wykupieni przez rodziny i wrócili do domów. Niestety mój wujek Mikołaj 
Koziarski nie otrzymał pomocy i został wywieziony 2 lipca 1942 r. do obozu 
KL Ausch witz w Oświęcimiu w transporcie z dystryktu radomskiego. Tam 
zginął 7 września 1942 r. 

Źródło: Archiwum Nadleśnictwa Złoczew. 

Kozłowski Karol 

Ur. 16.1.1897 r., Posada, pow. Konin. Gajowy w Leśnictwie Błoto, Nadleśnictwo 
Suchedniów. Zamieszkały: gajówka Opal, gm. Suchedniów, pow. Kielce. Deporto-
wany do KL Auschwitz 2.10.1943 r. w transporcie 869 więźniów politycznych skie-
rowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 153636. 
23.10.1943 r. przeniesiony do KL Buchenwald, gdzie został oznaczony numerem 
34348. Zginął w KL Buchenwald prawdopodobnie 21.1.1944 r. 

APMA-B. Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Karola Kozłowskiego. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1462. 
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Karola Kozłowskiego  
z kartoteki KL Buchenwald. Odnotowano w niej jego numery więźniarskie 

 z KL Auschwitz (nr 153636) i KL Buchenwald (nr 34348), datę przeniesienia  
z KL Auschwitz do KL Buchenwald (23.10.1943 r.) i datę śmierci (21.1.1944 r.).

Karol Kozłowski (1897-1944). 
Fot. zbiór własny Piotra 

Kacprzaka.

Kozłowski Tomasz 

Ur. 5.11.1911 r., Kroczewo, pow. Płońsk. Prawnik. Po ukończeniu studiów praw-
niczych podjął pracę w Biurze Prawnym Dyrekcji Lasów Państwowych w Rado-
miu. Podczas okupacji żołnierz konspiracji. Aresztowany 8.4.1941 r. w Rado-
miu w mieszkaniu Józefa Karpińskiego, gdzie odbywał się kurs konspiracyjnej 
podchorążówki. Deportowany do KL Auschwitz 23.5.1941 r. w transporcie 216 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. W liście transportowej podano, że był ogrodnikiem, co świadczy o tym, że 
mógł mieć wpisany taki zawód w dokumentach konspiracyjnych. Nr więźniarski 
15821. Zginął w obozie 10.7.1941 r. 

Tomasz Kozłowski 
 (1911-1941). Fot. zbiór 

własny Piotra Kacprzaka. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 2, k. 192. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 233, 234, 256. 
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Krauzowicz Kazimierz 

Ur. 8.2.1912 r., Nowy Targ. Leśniczy. Zamieszkały: Nowy Targ. Deportowany do 
KL Auschwitz 30.3.1942 r. w transporcie 56 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. Nr więźniarski 27492. Zginął 
w obozie 4.6.1942 r. 

Akt zgonu Kazimierza Krauzowicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano niewydolność serca 
przy nieżycie jelit (Herzschwäche bei Darmkatarrh). 

Zdjęcie obozowe Kazimierza 
Krauzowicza, więźnia 

politycznego nr 27492.

Akt zgonu Władysława Kupery.  
Jako oficjalną przyczynę śmierci podano obrzęk 

pochodzenia sercowego (Herzwassersucht). 

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/4, nr inw. 31534, t. 4, 

k. 468; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/8, nr inw. 172343, t. 7, k. 922, akt zgonu nr 9922/1942 

więźnia Kazimierza Krauzowicza. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 936. 

Kupera Władysław 

Ur. 14.8.1900 r., Sulimów, pow. Hrubieszów. Leśniczy. Zamieszkały: Uhnów, pow. 
Hrubieszów. Deportowany do KL Auschwitz 24.10.1941 r. w transporcie 60 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. 
Nr więźniarski 22124. Zginął w obozie 17.4.1942 r. 



198 199

PRACOWNICY SŁUŻBY LEŚNEJBOHDAN PIĘTKA

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 4, k. 393; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/2, nr inw. 31534, t. 2, 

k. 256; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/6, nr inw. 172341, t. 4, k. 805, akt zgonu nr 5305/1942 

więźnia Władysława Kupery. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 396, 410. 

Kuszlik Kornel 

Ur. 9.2.1896 r., Kulaczkowice, pow. Kołomyja. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipsko. 
Aresztowany przez gestapo 20.1.1943 r. w Lipsku. Deportowany do KL Auschwitz 
prawdopodobnie 24.6.1943 r. w transporcie 343 więźniów politycznych skiero-
wanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski nieznany. 
Przeniesiony do KL Neuengamme i oznaczony numerem 23092. Zginął 3.5.1945 r. 
w Zatoce Lubeckiej podczas omyłkowego zatopienia przez lotnictwo brytyjskie 
statków z ewakuowanymi więźniami KL Neuengamme. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 279. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1251. 

Kornel Kuszlik (1896-1945). 
Fot. udostępniona przez córkę 

Elżbietę Majchrzak. 

Kuzka (Kuska) Jan 

Ur. 22.4.1893 r., Dąbrowa. Leśniczy Leśnictwa Sieradowice w Nadleśnictwie Sie-
kierno. Zamieszkały: Sieradowice, gm. Bodzentyn, pow. Kielce. Podczas okupa-
cji niemieckiej żołnierz ZWZ/AK. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką 
15.5.1942 r. w Bodzentynie. Deportowany do KL Auschwitz 15.9.1942 r. w trans-
porcie 98 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu ra-
domskiego GG. Nr więźniarski 63689. Przeniesiony do KL Buchenwald, gdzie 
zginął. 

Pierwsza i druga strona 
więźniarskiej karty 

personalnej Jana Kuzki 
(Kuski) z kartoteki KL 

Buchenwald. 
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APMA-B. Kartoteka KL Buchenwald, karta personalna więźnia Jana Kuzki (Kuski). 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 261. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 817, 828. 

Lasocki Roman 

Ur. 9.8.1893 r., Kostki, pow. Stopnica. Gajowy w Nadleśnictwie Suchedniów (Le-
śnictwo Rejów). Deportowany do KL Auschwitz 2.10.1943 r. w transporcie 869 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. Nr więźniarski 154078. Wkrótce przeniesiony do KL Buchenwald, a następnie 
jego podobozu Dora. Stamtąd został w styczniu 1944 r. przeniesiony do KL Lublin 
(Majdanek), gdzie zginął 25.3.1944 r. 

APMA-B. Wykaz przedmiotów zabranych więźniom do depozytu. Sygn. D-Au I-4/1/3, nr inw. 

149708, t. 3, k. 87; Księga numerowa (Nummernbuch). Sygn. D-Au I-3/1, 2, nr inw. 25835, t. 1, 

k. 41. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1476. 

Lehnert Henryk 

Ur. 12.7.1895 r., Bołdury, pow. Brody. Leśniczy. Zamieszkały: Kłomnice, pow. 
Radomsko. Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie 31.7.1942 r. 

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/16, nr inw. 31534, 

t.  6, k. 805; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/13, nr inw. 172348, t. 12, k. 1251, akt zgonu 

nr 17759/1942 więźnia Henryka Lehnerta. 

Akt zgonu Henryka Lehnerta. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
odmę płuc przy niewydolności serca (Lungenödem bei Herzschwäche).
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Lipiński Mieczysław 

Ur. 7.6.1904 r. Miejsce urodzenia nieznane. Adiunkt w Nadleśnictwie Brudze-
wice (pow. Opoczno). Aresztowany przez gestapo prawdopodobnie w 1940 r. za 
współpracę z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzań-
skiego-Hubala. Deportowany do KL Auschwitz 30.4.1942 r. w transporcie 606 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. Nr więźniarski 34462. Zginął w obozie 22.8.1942 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 292. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 643. 

Lubas Ludwik 

Ur. 1893 r. Miejsce urodzenia nieznane. Kierownik Tartaku Państwowego w Kiel-
cach. Aresztowany przez gestapo 9.11.1939 r. jako zakładnik. Więziony w Kielcach 
i Radomiu. Następnie więzień KL Sachsenhausen (nr więźniarski 25927) i KL 

Zdjęcie obozowe Mieczysława 
Lipińskiego, więźnia 

politycznego nr 34462.

Dachau (nr więźniarski 19453). Deportowany do KL Auschwitz 15.12.1940 r. 
w transporcie 500 więźniów politycznych przeniesionych z KL Dachau. Nr więź-
niarski 7020. Zginął w obozie 13.3.1941 r. 

Ludwik Lubas (1893-1941). 
Fot. udostępniona przez syna 

Ludwika Lubasa.

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Lubowiec Antoni 

Ur. 20.5.1889 r., Warszawa. Nadleśniczy. Zamieszkały: Małecz, pow. Tomaszów 
Mazowiecki. Deportowany do KL Auschwitz 11.12.1941 r. w transporcie 288 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. Nr więźniarski 24186. Zginął w obozie 26.5.1942 r. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 5, 

k. 459; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/7, nr inw. 172342, t. 6, k. 1241, akt zgonu nr 8765/1942 

więźnia Antoniego Lubowca. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 526, 550. 
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Akt zgonu Antoniego Lubowca. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
odmę płuc przy niewydolności serca (Lungenödem bei Herzschwäche).

Zdjęcie obozowe Antoniego 
Lubowca, więźnia  

politycznego nr 24186. 

Lugowski Marceli 

Ur. 16.1.1899 r., Warszawa. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Kraków. Aresztowany 
przez gestapo 16.4.1942 r. podczas obławy w Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzow-
skiej 3 w Krakowie. Deportowany do KL Auschwitz 25.4.1942 r. w transporcie 100 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego 
GG. Był to drugi transport do obozu zakładników, aresztowanych 16.4.1942 r. 
m.in. w krakowskiej Kawiarni Plastyków. Nr więźniarski 33146. Rozstrzelany 
27.5.1942 r. pod Ścianą Śmierci w egzekucji 168 zakładników przywiezionych do 
KL Auschwitz 24 i 25.4.1942 r. 

Obława policyjna w Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3 w Krakowie 
w dniu 16.4.1942 r. nastąpiła w odwecie za zamach na wyższego oficera 
SS, dokonany przez polskie podziemie na lotnisku rakowickim. Aresztowano 
wówczas jako tzw. zakładników 198 osób zgromadzonych w kawiarni, a tak-
że mieszkających w najbliższej okolicy – artystów, aktorów, urzędników, by-
łych wojskowych i innych przedstawicieli inteligencji polskiej. Deportowano 
ich do KL Auschwitz z więzienia policyjnego przy ul. Montelupich w dwóch 
transportach 24 i 25.4.1942 r. Następnie 27.5.1942 r. funkcjonariusze 
obozowego wydziału politycznego rozstrzelali pod Ścianą Śmierci na dzie-
dzińcu bloku 11 w obozie macierzystym KL Auschwitz I 168 spośród 198 
zakładników aresztowanych 16.4.1942 r. Rozstrzeliwanych wyprowadzano 
na egzekucję po cztery osoby. Przed egzekucją blokowy każdorazowo wygła-
szał formułę: „Za zamordowanie szefa lotnictwa niemieckiego w Krakowie 
jesteście skazani na śmierć”. 

Zamach na oficera SS był tylko pretekstem do tej zbrodni, a faktyczny 
jej powód stanowiło uderzenie niemieckiego aparatu terroru w polską inte-
ligencję, uważaną przez okupanta za warstwę społeczną szczególnie zaan-
gażowaną w konspirację. 11.3.1942 r. generalny gubernator Hans Frank 
podczas posiedzenia tzw. rządu Generalnego Gubernatorstwa stwierdził: 
„Polacy ze swą romantyczną skłonnością do oporu są – jak tego dowodzi ich 
historia – doświadczonymi organizatorami działalności podziemnej. Wydaje 
mi się, że (…) powinniśmy w ciągu najbliższych miesięcy dać sobie jako tako 
radę z tymi sprawami”. Natomiast 18.3.1942 r. na konferencji kierownictwa 
NSDAP z terenu Generalnego Gubernatorstwa Frank powiedział: „Celem 
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naszym nie jest oszczędzanie obconarodowościowej krwi (…). Dlatego też 
trzeba wszystkie wyłaniające się w dalszym ciągu polskie elementy kierow-
nicze niszczyć wciąż od nowa, bezwzględnie i energicznie. Nie trzeba tego 
rozgłaszać, lecz robić to po cichu”. 

Aresztowania w Kawiarni Plastyków i jej okolicach miesiąc później 
oraz mord na większości aresztowanych dokonany w KL Auschwitz stano-
wiły realizację takiej właśnie antypolskiej polityki Hansa Franka. 

Kawiarnia w Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3 była miejscem 
szczególnym na mapie okupowanego Krakowa, swego rodzaju instytucją 
społeczną. Kierownikiem kawiarni był w czasie okupacji rzeźbiarz Stefan 
Zbigniewicz, a cały personel lokalu tworzyli artyści. Dzięki działalności 
kawiarni około 200 osób ze środowisk inteligenckich miało względnie za-
bezpieczony byt w warunkach okupacji niemieckiej. 

Sama kawiarnia, podobnie jak przed wojną, była miejscem niezwykle 
popularnym. Stała się azylem, w którym spotykała się inteligencja krakow-
ska. Obława policyjna z 16.4.1942 r. objęła oprócz Kawiarni Plastyków 
także rejon ulic Długiej, Lubelskiej, Wrocławskiej, Krowoderskiej, Śląskiej 
i Kolberga, gdzie zatrzymano w mieszkaniach byłych oficerów rezerwy Woj-
ska Polskiego. Prawdopodobnie wśród nich właśnie aresztowano inż. leśnika 
Marcelego Lugowskiego. 

198 zakładników skierowano w KL Auschwitz do komanda malarzy, 
które na rozkaz władz obozowych malowało m.in. freski na ścianach tzw. 
Deutsches Haus. Budynek był odnawiany w związku z planowaną wizytą 
Heinricha Himmlera. Niestety, pobyt większości z nich w obozie zakończy-
ła egzekucja z 27.5.1942 r., będąca realizacją wytycznych Hansa Franka 
w sprawie metod zwalczania polskiego podziemia. 

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, 

k. 414; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/7, nr inw. 172342, t. 6, k. 1442, akt zgonu nr 8966/1942 

więźnia Marcelego Lugowskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 1028-1029, 1046. 
Akt zgonu Marcelego Lugowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci  

podano nagły atak serca (Plötzlicher Herztod), co było w KL Auschwitz  
typowym sposobem maskowania przyczyny śmierci więźniów  

zamordowanych w egzekucji. 

Zdjęcie obozowe Marcelego 
Lugowskiego, więźnia 

politycznego nr 33146. 
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Jedna z kart książki stanów dziennych obozu (Stärkebuch),  
w której odnotowano zgon więźnia Marcelego Lugowskiego. 

Ładowski Lech 

Ur. 22.11.1916, Koszowatka, pow. Pszczyna. Praktykant w Nadleśnictwie Bru-
dzewice (pow. Opoczno). Aresztowany przez gestapo za współpracę z AK. Depor-
towany do KL Auschwitz 30.4.1942 r. w transporcie 606 więźniów politycznych 
skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 34464. 
Przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zginął 30.6.1942 r. 

APMA-B. Księga Bunkra. Sygn. D-Au I-3/1, nr inw. 29636, t. 1, k. 65. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 300. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 644. 

Łagosz Franciszek 

Ur. 10.10.1889 r., Mucharz, pow. Wadowice. Studiował leśnictwo w Wiedniu. 
Nadleśniczy w Nadleśnictwie Stachów. Aresztowany przez gestapo 23.9.1943 r. 
w Stachowie. Deportowany do KL Ausch witz 2.10.1943 r. w transporcie 869 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. 
Nr więźniarski 153661. Przeniesiony 23.10.1943 r. do KL Buchenwald, gdzie 
zginął w styczniu 1945 r. 

Franciszek Łagosz  
(1889-1945). Fot. zbiór  

własny Piotra Kacprzaka. 
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APMA-B. Księga numerowa (Nummernbuch). Sygn. D-Au I-3/1,2, nr inw. 25835, t. 1, k. 37. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 300. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1463. 

Łuczywko (Łuczywek) Zenon

Ur. 19.10.1907 r., Odolanów, pow. Ostrów Wielkopolski. Sekretarz tartaku w Gar-
batce, pow. Kozienice. Aresztowany przez policję niemiecką 12.7.1942 r. podczas 
pacyfikacji Garbatki. Deportowany do KL Auschwitz 13.7.1942 r. w transpo-
rcie 217 więźniów politycznych (ofiar pacyfikacji Garbatki) skierowanych przez 
Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 46855. Zginął w obozie 
29.8.1942 r. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 756. 

Łukowski Wiktor 

Ur. 16.10.1908 r., Bliżyn, pow. Kielce. Leśniczy Leśnictwa Łukawa w Nadleśnic-
twie Daleszyce. Deportowany do KL Auschwitz 20.11.1941 r. w transporcie 140 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. Nr więźniarski 23012. Zginął w obozie 21.12.1941 r. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 492. 

Makowski Eliasz 

Ur. 25.12.1897 r., miejsce urodzenia nieznane. Leśniczy. Zamieszkały: Warszawa. 
Deportowany do KL Auschwitz w dniach 12-13.8.1944 r. z obozu przejściowego w 
Pruszkowie (Dulag 121) w transporcie 1984 mężczyzn – mieszkańców Warszawy, 
wypędzonych przez Niemców po wybuchu powstania warszawskiego. Nr więź-
niarski 191744. Przeniesiony w 1944 r. do KL Natzweiler. Prawdopodobnie nie 
przeżył wojny. 

APMA-B. Księga numerowa (Nummernbuch). Sygn. D-Au 3/1,2, nr inw. 25835, t. 1, k. 418; 

Lista transportowa do KL Natzweiler. Sygn. D-Natz-3/2/2, nr inw. 149714, t. 3, k. 35; Mate-

riały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/92, nr inw. 72787, k. 13; Sygn. D-RO/95, nr inw. 72790, k. 56. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, t. II, s. 886. 

Wiktor Łukowski  
(1908-1941). Fot. zbiór  

własny Piotra Kacprzaka. 
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Marek Franciszek 

Ur. 20.12.1912 r., Brenna, pow. Cieszyn. Leśniczy. Zamieszkały: Sługocice, pow. 
Tomaszów Mazowiecki. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski 
nieznane. Zginął w obozie 25.9.1942 r. 

APMA-B. Sygn. D-Au I-2/1230, nr inw. 7230, t. 5; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/23, nr inw. 

172358, t. 22, k. 1178, akt zgonu nr 32736/1942 więźnia Franciszka Marka. 

Akt zgonu Franciszka Marka.  
Jako oficjalną przyczynę śmierci  

podano ostry nieżyt żołądka i jelit  
(Akuter Magendarmkatarrh). 

Martys Jan 

Ur. 13.1.1893 r., Mniów, pow. Kielce. Gajowy w Nadleśnictwie Chlewiska (lasy 
dóbr prywatnych Niekłań). Zamieszkały: gajówka Hucisko k. Stąporkowa, pow. 
Końskie. Aresztowany w 1941 r. Deportowany do KL Auschwitz 25.10.1941 r. 
w transporcie 132 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 22180. Zginął w obozie 4.2.1942 r. 

Akt zgonu Jana Martysa. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano niewydolność serca  
przy ropowicy (Herzschwäche bei Phlegmone). 

Zdjęcie obozowe  
Jana Martysa, więźnia 
politycznego nr 22180. 
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APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 6365/76 dot. byłego więźnia Jana Martysa; 

Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 4, k. 395; 

Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/1, nr inw. 31534, t. 1, k. 32; Księgi 

zgonów. Sygn. D-AuI-2/3, nr inw. 171826, t. 1, k. 750, akt zgonu nr 750/1942 Jana Martysa. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 324. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 458. 

Mathias Eugeniusz 

Ur. 8.6.1905 r., Warszawa. Absolwent Wydziału Leśnego Państwowej Szkoły Rolni-
czo-Leśnej w Białokrynicy. Od 1.6.1931 r. jako podleśniczy pełnił obowiązki leśni-
czego w Leśnictwie Serbinów, Nadleśnictwo Krasna-Mniów. Od 1.6.1935 r. pełnił 
obowiązki leśniczego w Leśnictwie Ćmińsk, Nadleśnictwo Samsonów. 3.1.1937 
r. zwolniony z pracy w Nadleśnictwie Samsonów. Zamieszkały: Serbinów, pow. 
Kielce. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ/AK (ps. „Vodan”) placówki 
„Stańczyk” w Serbinowie. Dowódca grupy dywersyjnej przy placówce ZWZ/AK 
„Stańczyk”. Grupa dywersyjna Eugeniusza Mathiasa współpracowała z grupą dywer-
syjną Józefa Kruka „Cisowskiego” (dowódcy placówki „Stańczyk”), pełniąc warty 
w bunkrze w Kamieńcu. Mathias jak i jego partyzanci utrzymywali ponadto ścisłe 
kontakty z grupą dywersyjno-sabotażową ppor. Pawła Stępnia „Gryfa” z Kołomani 
i wspomagali jego akcje sabotażowe. Główną siedzibą Inspektoratu (Podobwodu) 
ZWZ/AK Krasna-Mniów była gajówka pod Serbinowem, w której mieściło się biuro 
nadleśnictwa. Tutaj współdziałali w konspiracji pracownicy nadleśnictwa: sekre-
tarz Józef Klebecki, Czesław Bobiński, gajowy Wawrzyniec Drogosz i Eugeniusz 
Mathias, który zdobywał dla placówek broń. Aresztowany 19.1.1943 r. podczas 
akcji pacyfikacyjnej gestapo i żandarmerii niemieckiej na terenie gm. Mniów wraz 
z wymienionymi pracownikami Leśnictwa Serbinów i Nadleśnictwa Krasna-Mniów. 
Poddany brutalnemu śledztwu przez placówkę gestapo w Kielcach, a po jego za-
kończeniu deportowany do KL Auschwitz, prawdopodobnie w transporcie 606 
więźniów politycznych skierowanych 12.2.1943 r. przez Sipo u. SD z dystryktu 
radomskiego GG. Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie 5.3.1943 r. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./3280, nr inw. 45904, ankieta byłego więźnia Euge-

niusza Mathiasa; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 147/62, 7582/09 i 3587-89/19 

dot. byłego więźnia Eugeniusza Mathiasa; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/36, nr inw. 172371, 

t. 9, k. 1399, akt zgonu nr 13429/1943 więźnia Eugeniusza Mathiasa; Sygn. D-Au I-2/3323, 

nr inw. 71156, świadectwo zgonu (Sterbeurkunde) więźnia Eugeniusza Mathiasa z 5.3.1943 r. 

D. Detka, M. Kolus (red.), Leśnicy w okresie II wojny światowej na Kielecczyźnie…, s. 53, 54, 61, 

63, 64, 67. 

Akt gonu Eugeniusza Mathiasa. Jako oficjalną przyczynę śmierci  
podano mocznicę (Urämie). 
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Mazurkiewicz Zbigniew 

Ur. 16.6.1910 r., miejsce urodzenia nieznane. Leśnik, pracownik Fabryki Mebli 
Giętkich „Bukpol” w Krasnymstawie. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ 
(ps. „Szczepan”). Aresztowany przez gestapo w styczniu 1942 r. w Krasnymsta-
wie w wyniku denuncjacji – podejrzewany o posiadanie broni i przynależność do 
konspiracji. Więziony w Izbicy k. Zamościa i na Zamku Lubelskim. Deportowany 
do KL Auschwitz 13.5.1942 r. w transporcie 286 więźniów politycznych skiero-
wanych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 35205. Prze-
niesiony do KL Gross-Rosen, następnie do KL Sachsenhausen. Zbiegł z komanda 
zewnętrznego Falkensee podczas ewakuacji KL Sachsenhausen w kwietniu 1945 r. 
Przeżył wojnę. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./11824, nr inw. 163456, ankieta byłego więźnia Zbignie-

wa Mazurkiewicza; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 4945/11 dot. byłego więźnia 

Zbigniewa Mazurkiewicza; Sygn. Mat./2266, nr inw. 193349, t. 299, k. 4. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 511, 528. 

Zdjęcie obozowe Józefa 
Mazurkiewicza, więźnia 
politycznego nr 35205.

Mąkowski Tadeusz 

Ur. 3.12.1899 r., Widawa, pow. Łask. Leśniczy w Leśnictwie Garbatka (Nadle-
śnictwo Garbatka). Zamieszkały: Garbatka, pow. Kozienice. Aresztowany przez 
policję niemiecką 12.7.1942 r. podczas pacyfikacji Garbatki. Deportowany do 
KL Auschwitz 13.7.1942 r. w transporcie 217 więźniów politycznych skierowa-
nych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 46887. Zginął 
w obozie 15.9.1942 r. 

Akt zgonu Tadeusza Mąkowskiego. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci 
podano niewydolność mięśnia 

sercowego (Myocardinsuffizienz).
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APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./19034, nr inw. 185543, ankieta byłego więźnia Tade-
usza Mąkowskiego; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 2480/08 dot. byłego więźnia 
Tadeusza Mąkowskiego; Zbiór listów obozowych więźniów. Sygn. D-Au I-1/11561, nr inw. 
186566, t. 47/kopie, list obozowy więźnia Tadeusza Mąkowskiego z 16.8.1942 r.; Zespół Tele-
gramy. Sygn. D-Au I-1/618, nr inw. 185567, t. 6, telegram zawiadamiający o śmierci więźnia 
Tadeusza Mąkowskiego; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/22, nr inw. 172357, t. 21, k. 647, akt 
zgonu nr 30653/1942 więźnia Tadeusza Mąkowskiego. 
K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 
F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 
t. II, s. 756, t. III, s. 1609. 

„Moja Garbatka”, kwartalnik społeczno-kulturalny Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, lato 
2005, nr 2 (19), s. 146.

Mikulka Jan 

Ur. 27.5.1897 r., Jeziorko, gm. Nowa Słupia, pow. Kielce. Gajowy w Leśnictwie 
Gózd, Nadleśnictwo Zagnańsk. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz AK. Aresz-
towany 23.5.1943 r. za działalność konspiracyjną. Deportowany do KL Auschwitz 
24.6.1943 r. w transporcie 343 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. 
SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 125592. W 1944 r. przeniesiony 
do KL Sachsenhausen. Wyzwolony 2.5.1945 r. W grudniu 1945 r. zgłosił się do 
służby i pracował jako gajowy do kwietnia 1949 r. Zmarł w 1963 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 331. 
D. Detka, M. Kolus (red.), Leśnicy w okresie II wojny światowej na Kielecczyźnie…, s. 57. 
F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 
t. III, s. 1243. 

Mordatka Hipolit 

Gajowy w Leśnictwie Lubochnia, Nadleśnictwo Glina (pow. Tomaszów Mazo-
wiecki). Podczas okupacji niemieckiej współpracował z AK. Data deportacji do KL 
Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie w 1943 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 343. 

Akt zgonu Euzebiusza Moroszka. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano nieżyt jelit  
przy podejrzeniu tyfusu plamistego (Darmkatarrh bei Fleckfieberverdacht).

Zdjęcie obozowe Euzebiusza 
Moroszka, więźnia 

politycznego nr 44649.

Moroszek Euzebiusz 

Ur. 25.9.1915 r., Lubiny (Rosja). Leśniczy. Zamieszkały: Babsk, pow. Tomaszów 
Mazowiecki. Deportowany do KL Auschwitz 2.7.1942 r. w transporcie 330 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. 
Nr więźniarski 44649. Zginął w obozie 6.8.1942 r.  
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APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3104/99 dot. byłego więźnia Euzebiusza 

Moroszka; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/6, nr inw. 31534, t. 6, 

k. 830; Książka szpitala bloku 20 (HKB-20). Sygn. D-Au I-5/1, nr inw. 4768, t. 1, k. 289; Książ-

ka bloku 16. Sygn. D-Au I-3/1, nr inw. 50149, k. 30; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/14, nr inw. 

172349, t. 13, k. 471, akt zgonu nr 18477/1942 więźnia Euzebiusza Moroszka. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II , s. 717, 730. 

Nadolski Józef 

Ur. 1894 r., miejsce urodzenia nieznane. Leśnik – sekretarz w Nadleśnictwie Sta-
chów. Aresztowany przez gestapo 23.9.1943 r. w Stachowie. Data deportacji do 
KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie 17.1.1944 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 350. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Józef Nadolski (1894-1944). 
Fot. udostępniona przez syna 

Tadeusza Nadolskiego.

Niewiadomski Jan herbu „Dołęga” 

Ur. 17.6.1907 r., Jędrzejów. Inżynier leśnik. Absolwent Instytutu Gospodarstwa 
Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. W okresie międzywojennym administrator 
prywatnych dóbr leśnych Jana Wielowiejskiego (Nadleśnictwo Lasów Prywatnych 
Krasna-Mniów). W pierwszych dniach okupacji niemieckiej wyznaczony przez 
władze okupacyjne do zarządzania lasami państwowymi i prywatnymi (ziemiań-
skimi i chłopskimi). Podlegał mu obszar obejmujący tereny leśne wokół Zagnańska, 
Samsonowa, Kołomania, Ćmińska, Raszówki, Pogłodowa, Mniowa, Serbinowa, 
Rogowic, Krasnej i Komorowa. Podczas okupacji mieszkał w Mniowie, a następ-
nie w Krasnej, pow. Kielce. Kancelarię nadleśnictwa zorganizował w Serbinowie, 
pow. Kielce. Wspierał działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. 
Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Oficer ZWZ/AK, ps. „Sikorka”, w stopniu por. 
Komendant I Podobwodu-Niewachlów w Obwodzie Kielecko-Radomskim Okrę-
gu Radomsko-Kieleckiego AK. Wiosną 1943 r. na terenie Podobwodu AK Nie-
wachlów powstała specjalna grupa dywersyjna, dowodzona przez ppor. Józefa 
Mikołajczyka „Marcina”, której zadaniem było m.in. atakowanie linii kolejowych 
oraz taborów z bronią i żywnością. W kwietniu 1943 r. grupa ta przeprowadziła 
akcję przecięcia przewodów telefonicznych między Chęcinami i Radkowicami. 
W odwecie 26.5.1943 r. żandarmeria niemiecka spaliła żywcem 36 mieszkańców 
wsi Raszówka, a 17.6.1943 r. 17 mieszkańców wsi Pogłodów. Jan Niewiadomski 
został aresztowany przez gestapo 28.5.1943 r. i deportowany do KL Auschwitz 
29.7.1943 r. w transporcie 609 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo 
u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski nieznany. 9.8.1943 r. skiero-
wany do podobozu oświęcimskiego Buna (Monowitz) w Monowicach, a następnie 
osadzony w karnej kompanii w Birkenau. Prawdopodobnie w podobozie Buna 
(Monowitz) uczestniczył w konspiracji więźniarskiej. 6.11.1943 r. przeniesiony 
do KL Mauthausen i oznaczony numerem 39064. Skierowany do podobozów 
mauthausenowskich Linz I i Linz III. Prawdopodobnie nie przeżył wojny. 

Żona Sabina Niewiadomska (ur. 6.2.1902 r.) czyniła starania u władz okupa-
cyjnych o uwolnienie męża. Została w związku z tym aresztowana przez gestapo 
i deportowana do KL Auschwitz 23.8.1943 r. (nr więźniarski 55076), gdzie zginęła 
7.12.1943 r. W 1989 r. pośmiertnie odznaczono ją Krzyżem Oświęcimskim. 
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Jana Niewiadomskiego  
z kartoteki KL Mauthausen. Jako przyczynę deportacji do obozu podano,  

że był członkiem organizacji ZWZ (Mitglied der Organisation ZWZ).  
Odnotowano też daty deportacji do KL Auschwitz (29.7.1943 r.)  

i przeniesienia do KL Mauthausen (6.11.1943 r.) oraz odnotowano  
zatrudnienie więźnia w podobozach mauthausenowskich Linz I i Linz III.  

Ostatni wpis nosi datę 6.11.1944 r.

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/45, nr inw. 172380, t. 23, k. 560, akt zgonu nr 33562/ 

1943 więźniarki Sabiny Niewiadomskiej; Lista transportowa do KL Mauthausen z 8.11.1943 

r. Sygn. D-Maut.-3/10/13, nr inw. 187162, t. 11, k. 31; Kartoteka KL Mauthausen. Sygn. 

D-Mau-3a/17079, nr inw. 79799, k. 34559-34560, karta personalna więźnia Jana Niewia-

domskiego; Zespół Wspomnienia, t. 187, k. 14-18, wspomnienia byłego więźnia Tadeusza 

Wróblewskiego. 

D. Detka, M. Kolus (red.), Leśnicy w okresie II wojny światowej na Kielecczyźnie…, s. 58-66. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1257, 1281, 1323, 1929. 

Nowak Edward 

Ur. 1908 r. Leśniczy w Nadleśnictwie Brudzewice. Podczas okupacji niemiec-
kiej współpracował z AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski 
nieznane. Przeżył wojnę. Po wojnie pracował w Okręgowym Zarządzie Lasów 
Państwowych w Radomiu. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 358. 

Nowicki Wacław 

Ur. 19.11.1885 r., Nosalewice, pow. Radomsko. Leśniczy w Leśnictwie Bugaj, 
Nadleśnictwo Marcule (Starachowice). Podczas okupacji niemieckiej zaangażo-
wany w działalność konspiracyjną. Deportowany do KL Auschwitz 5.4.1941 r. 
w transporcie 536 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 12955. Zginął w obozie prawdopodobnie 
w 1942 r. 
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Zdjęcie obozowe Wacława 
Nowickiego, więźnia 

politycznego nr 12955. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 2, k. 128. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 361. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 208, 224. 

Olender Jan 

Ur. 20.3.1902 r., Tarnopol. Leśniczy. Zamieszkały: Wisłok Wielki, gm. Komańcza, 
pow. Sanok. Deportowany do KL Auschwitz 16.4.1942 r. z więzienia policyjnego 
w Tarnowie w transporcie 58 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. 
SD z dystryktu krakowskiego. Nr więźniarski 29738. Zginął w obozie 27.7.1942 r. 

 
APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/6, nr inw. 31534, t.  6, 

k.  784; Książka bloku 16. Sygn. D-Au I-3/1, nr inw. 50149, k. 34; Księgi zgonów. Sygn. 

D-AuI-2/13, nr inw. 172348, t. 12, k. 382, akt zgonu nr 16886/1942 więźnia Jana Olendra. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 995. 

Akt zgonu Jana Olendra. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
niewydolność mięśnia sercowego (Myocardinsuffizienz).
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Orczykowski Józef 

Ur. 22.12.1919 r., Chwałowice, pow. Iłża. Rachmistrz w Nadleśnictwie Lipsko. 
Zamieszkały: Lipsko. Aresztowany 21.1.1943 r. za współpracę z AK. Data depor-
tacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie 2.3.1943 r. 

 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/36, nr inw. 172371, t. 9, k. 308, akt zgonu nr 12318/ 

1943 więźnia Józefa Orczykowskiego. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Akt zgonu Józefa Orczykowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
niewydolność serca przy ropowicy (Herzschwäche bei Phlegmone). 

Józef Orczykowski  
(1919-1943). Fot. 

udostępniona przez bratanka 
Stefana Orczykowskiego.

Orpiszewski Zdzisław 

Ur. 3.11.1912 r., Józefpol, pow. Błonie. Inżynier leśnik. Zamieszkały do września 
1939 r. w Bydgoszczy. Aresztowany przez gestapo 12.6.1940 r. w Leśnictwie Wil-
czoruda, pow. Grójec. Jako powód aresztowania podano, że był oficerem rezerwy 
WP i nie dopełnił w związku z tym obowiązku rejestracji u okupacyjnych władz 
niemieckich. Od 12.6.1940 do 14.8.1940 r. więziony na Pawiaku. Deportowany 
do KL Auschwitz 15.8.1940 r. w transporcie 1666 więźniów politycznych skie-
rowanych z Warszawy przez Sipo u. SD dystryktu warszawskiego GG – 1153 
ofiar łapanki przeprowadzonej przez policję niemiecką w Warszawie oraz 513 
więźniów z więzienia policyjnego Pawiak. Nr więźniarski 1707. Zginął w obozie 
30.10.1940 r. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./2527, nr inw. 45151, ankieta byłego więźnia Zdzisława 

Orpiszewskiego; Sygn./Mat/57, nr inw. 105821, k. 6; Zbiór listów obozowych więźniów. Sygn. 

D-Au I-1/501, nr inw. 49528, t. 4, koperta listu obozowego więźnia Zdzisława Orpiszewskie-

go; Zespół Telegramy. Sygn. D-Au I-1/119, nr inw. 49532, telegram zawiadamiający o śmierci 

więźnia Zdzisława Orpiszewskiego.

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy…, t. I, s. 90. 

Pałasiewicz Jakub

Ur. 1895 r. Leśniczy w Leśnictwie Lasów Prywatnych Maniów (majątek leśny 
A. Krasińskiego). Podczas okupacji niemieckiej żołnierz konspiracji – przewodnik 
trasy przerzutowej. Ujęty przez żandarmerię niemiecką w 1940 r. podczas nie-
legalnego przekraczania granicy niemiecko-słowackiej. Nr więźniarski nieznany. 
Zginął w KL Auschwitz 5.3.1941 r. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 
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Pałko Bronisław

Ur. 3.6.1903 r., Kolonia Miłkowska, pow. Ostrowiec Świętokrzyski. Inżynier le-
śnik. Deportowany do KL Auschwitz 9.1.1941 r. w transporcie 525 więźniów 
politycznych – głównie uczestników polskiej konspiracji antyhitlerowskiej – skie-
rowanych przez Sipo u. SD dystryktu lubelskiego GG z więzienia policyjnego na 
Zamku Lubelskim. Nr więźniarski 8949. Przeniesiony do KL Flossenbürg, gdzie 
zginął 17.9.1941 r. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 1, k. 17. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 378. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 124. 

Pawełczyk Franciszek 

Ur. 28.2.1889 r., Dębnica, pow. Iłża. Gajowy w Leśnictwie Dalejów. Zamieszkały: 
Dalejów, pow. Kielce. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nie-
znane. Zginął w obozie 12.12.1943 r. 

  
APMA-B. Sygn. D-AuI-2/44, nr inw. 172379, t. 22, k. 303, akt zgonu nr 31847/1943 więźnia 

Franciszka Pawełczyka. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Akt zgonu Franciszka Pawełczyka. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność serca przy nieżycie jelit (Herzschwäche bei Darmkatarrh). 
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Pawłowicz Bronisław 

Ur. 28.12.1902 r., Dolina k. Stanisławowa. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Węgier-
ska Górka, pow. Żywiec. Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej (1918-1919) 
i polsko-bolszewickiej (1919-1920). Był dwukrotnie ranny. Za udział w walkach 
pod Połockiem i Dyneburgiem odznaczony Krzyżem Walecznych. Otrzymał tak-
że Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921. W 1922 r. zdał egzamin dojrzało-
ści w Stanisławowie i podjął studia na Wydziale Rolniczo-Lasowym Politechniki 
Lwowskiej. W 1928 r. ukończył studia, uzyskując tytuł inż. leśnika. 17.6.1931 r. 
zdał egzamin dla samoistnych gospodarzy lasowych w Dolinie k. Stanisławowa. Od 
1.1.1929 r. pracował jako adiunkt lasowy w zarządzie lasów w Rycerce, w dobrach 
żywieckich arcyksięcia Karola Stefana Habsburga, następnie w Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Lwowie i ponownie w dobrach żywieckich Habsburgów – w za-
rządzie lasów w Makowie Podhalańskim i zarządzie lasów w Węgierskiej Górce. 
Odbył też szkolenie wojskowe w szkole podchorążych i w Centrum Wyszkolenia 
Saperów w Modlinie, uzyskując stopień por. rezerwy. Uczestniczył w kampanii 
wrześniowej 1939 r. W listopadzie 1939 r. założył tajną organizację niepodległo-
ściową w Węgierskiej Górce, która weszła w skład ZWZ. W ZWZ/AK awansowany 
do stopnia kpt. Aresztowany przez gestapo w 1943 r. podczas operacji wymierzo-
nej w podziemie niepodległościowe w Węgierskiej Górce i Żabnicy. Rozstrzelany 
2.6.1942 r. pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I jako więzień policyjny w egzekucji 
208 Polaków (w tym 31 kobiet). 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./22582, nr inw. 194273, ankieta byłego więźnia Broni-

sława Pawłowicza; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/40, nr inw. 172375, t. 16, k. 887, akt zgonu 

nr 23401/1943 więźnia Bronisława Pawłowicza. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 684. 

Akt zgonu Bronisława Pawłowicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
nagły atak serca (Plötzlicher Herztod). Podanie takiej przyczyny śmierci  

było w KL Auschwitz jednym ze sposobów maskowania faktu  
zamordowania więźnia w wyniku egzekucji. 
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Piekarczyk Józef 

Ur. 5.3.1899 r., Łapczyca, pow. Bochnia. Inż. leśnik. Nadleśniczy w Nadleśnictwie 
Sobibór. Od 1940 r. nadleśniczy w Nadleśnictwie Biłgoraj. Zamieszkały: Biłgoraj. 
Żołnierz ZWZ. Aresztowany przez gestapo w 1941 r. w Zamościu. Deportowany 
do KL Auschwitz 20.11.1941 r. w transporcie 60 więźniów politycznych skierowa-
nych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 22741. Zginął 
w obozie 13.9.1942 r. 

Akt zgonu Józefa Piekarczyka. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano niewydolność serca  
i układu krążenia (Versagen des Herzens und Kreislaufes). 

Zdjęcie obozowe  
Józefa Piekarczyka,  
więźnia nr 22741. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 5, 

k. 417; Księgi zgonów. Sygn. D-Au I-2/22, nr inw. 172357, t. 21, k. 325, akt zgonu nr 30329/ 

1942 więźnia Józefa Piekarczyka; Korespondencja dot. przekazów pieniężnych po zmarłych 

więźniach. Sygn. D-IZ-17, nr inw. 157598, k. 194.

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 388. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 425, 438, 440.

Piotrkowski Wacław 

Gajowy w Nadleśnictwie Łobodno k. Częstochowy. Podczas okupacji niemieckiej 
współpracował z AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nie-
znane. Zastrzelony przez esesmana podczas ewakuacji KL Auschwitz w styczniu 
1945 r. („marszu śmierci”). 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 394. 

Pipczyński Bronisław 

Ur. 1.7.1907 r., Stanisławów. Kpt. lotnictwa wojskowego. Zamieszkały: Lutowiska, 
pow. Sanok. Podczas okupacji niemieckiej urzędnik planowania w biurze Nad-
leśnictwa Lutowiska, pow. Lesko, gdzie przybył z Czortkowa, ukrywając swoją 
przeszłość wojskową. Zadenuncjowany na gestapo przez pracownika-Ukraińca 
i aresztowany w 1943 r. podczas pracy. Deportowany do KL Auschwitz 22.4.1943 r. 
w transporcie 60 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu 
krakowskiego GG. Nr więźniarski 117792. Przeniesiony 29.9/1.10.1944 r. do KL 
Buchenwald. Nr więźniarski w KL Buchenwald 90042. Nie przeżył wojny. 
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Bronisława Pipczyńskiego z kartoteki  
KL Buchenwald. Odnotowano w niej jego numery więźniarskie z KL Auschwitz (nr 117792) 

 i KL Buchenwald (nr 90042), datę deportacji do KL Auschwitz (22.4.1943 r.), placówkę policji 
kierującą do obozu (Sipo u. SD Krakau), datę przeniesienia do KL Buchenwald (29.9.1944 r.)  
oraz zawód księgowy (Buchhalter). Jako przyczynę deportacji do obozu podano nielegalny  

handel (Schleichhandel), co było kamuflażem rzeczywistej przyczyny aresztowania.  
Obok tego wpisu umieszczono jego kategorię jako więźnia politycznego (Polit. Pole). 

Jedna z kart listy transportowej do KL Buchenwald z 1.10.1944 r.,  
na której figuruje Bronisław Pipczyński, oznaczony numerem więźniarskim  

KL Buchenwald 90042.
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APMA-B. Zespół SS-Hygiene Instytut. Sygn. D-Hyg. Inst./21, nr inw. 106106, segr nr 17, 

k. 689; Lista transportowa do KL Buchenwald. Sygn. D-Bu-3/1/5, nr inw. 149720, t. 5, k. 76; 

Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Bronisława Pipczyńskiego.

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1839. 

Piwiec Maksymilian 

Ur. 24.4.1895 r., Koluszki, pow. Tomaszów Mazowiecki. Nadleśniczy w Państwo-
wym Nadleśnictwie Drawsko, pow. Czarnków. Zamieszkały: Małecz, gm. Łazisko, 
pow. Brzeziny; w chwili aresztowania: Tomaszów Mazowiecki. Aresztowany przez 
gestapo 23.7.1941 r. Deportowany do KL Auschwitz 11.12.1941 r. w transporcie 
288 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radom-
skiego GG. Nr więźniarski 24189. Zginął w obozie 21.5.1942 r. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./16138, nr inw. 171211, ankieta byłego więźnia Maksy-

miliana Piwca; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich Instytutu Pamięci Narodo-

wej w Łodzi, wyciąg z Archiwum Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim dot. śmierci 

Maksymiliana Piwca w KL Auschwitz; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. 

D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 5, k. 459; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au 

I-3/1/3, nr inw. 31534, t. 3, k. 382; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/7, nr inw. 172342, t. 6, 

k. 693, akt zgonu nr 8215/1942 więźnia Maksymiliana Piwca. 

A. Antowski, Poznańscy leśnicy…, s. 43. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 550. 

Akt zgonu Maksymiliana Piwca. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
ostry nieżyt żołądka i jelit (Akuter Magendarmkatarrh).
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Płaszczyński Władysław 

Ur. 15.5.1895 r., Dobieszyn, pow. Radom. Gajowy w Nadleśnictwie Stachów. Za-
mieszkały: Podlesie, pow. Radom. Deportowany do KL Auschwitz 24.6.1943 r. 
w transporcie 343 więźniów politycznych, skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu radomskiego GG. Nr więźniarski nieznany. Zginął w obozie 27.7.1943 r. 

Akt zgonu Władysława Płaszczyńskiego, figurującego jako cieśla.  
Jako oficjalną przyczynę śmierci podano niewydolność serca  

przy nieżycie jelit (Herzschwäche bei Darmkatarrh). 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/42, nr inw. 172377, t. 18, k. 387, akt zgonu nr 25895/ 

1943 więźnia Władysława Płaszczyńskiego. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1251. 

Poborc Leonard

Ur. 24.10.1896 r., Skierniewice. Leśniczy. Zamieszkały: Spała, pow. Tomaszów 
Mazowiecki. Aresztowany przez gestapo 13.10.1941 r. w Spale za działalność 
konspiracyjną razem z córkami Haliną i Ireną oraz kuzynkami Janiną i Broni-
sławą Caban. Deportowany do KL Auschwitz 11.12.1941 r. w transporcie 288 
więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. Nr więźniarski 23998. Zginął w obozie 17.3.1942 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 1859/90 i 4242/07 dot. byłego więźnia 

Leonarda Poborca; Korespondencja nr 446-469/71 dot. byłego więźnia Stanisława Cabana 

i  jego rodziny; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 

4279, t. 5, k. 456; Książka szpitala więźniarskiego-chirurgia (HKB-21). D-Au I-5/4, nr inw. 

187320, t. 4, k. 195; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/4, nr inw. 171827, t. 2, k. 1343, akt zgonu 

nr 2849/1942 więźnia Leonarda Poborca. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 543. 
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Akt zgonu Leonarda Poborca. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano
 ropowicę przy wycieńczeniu organizmu (Phlegmone bei Körperschwäche). 

Zdjęcie obozowe Leonarda 
Poborca, więźnia  

politycznego nr 23998. 

Pomarański Józef 

Ur. 1.3.1896 r., Ciechocinek, pow. Nieszawa. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Gidle, 
pow. Radomsko. Od 1909 r. uczeń polskiego Gimnazjum Mariana Rychłowskie-
go w Warszawie. W 1912 r. wstąpił do skautingu i Organizacji Młodzieży Nie-
podległościowej „Zarzewie”, a rok później do Polskich Drużyn Strzeleckich. Od 
1915 r. w Legionach Polskich. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. 
Zdemobilizowany w 1922 r. w stopniu rotmistrza. W l. 1922-1925 r. ukończył 
studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Od 1924 do 1928 r. pracował w Departamencie Lasów Ministerstwa Rol-
nictwa. Następnie pracował w terenowej administracji Lasów Państwowych: jako 
adiunkt w Nadleśnictwie Koło (1929-1930), nadleśniczy w Nadleśnictwie Lasów 
Państwowych Szadek (1930-1935) i Nadleśnictwie Lasów Państwowych Gidle 
(1936-1942). W l. 1939-1942 komendant obwodu radomszczańskiego ZWZ/AK, 
a od 21.2.1942 r. komendant podobwodu AK Gidle. Pseudonimy: Wrzos, Wierzba. 
Leśniczówka w Gidlach stała się miejscem zamieszkania Polaków wysiedlonych 
z Kraju Warty i osób poszukiwanych przez gestapo. Córka J. Pomarańskiego – 
Krystyna, ps. Ossoria – zdobyła nielegalnie w październiku 1939 r. w Naczelnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (pod zarządem niemieckim) mapy 
lasów i mapy sztabowe, które przewiozła do leśniczówki w Gidlach. Później prze-
kazano je do Komendy Głównej AK i okręgów AK. Aresztowany przez gestapo 
23.4.1942 r. Deportowany do KL Auschwitz 6.6.1942 r. w transporcie 731 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. 
Nr więźniarski 38014. Zginął w obozie 14.8.1942 r. 

W KL Auschwitz zginął 1.10.1941 r. też jego brat – Zygmunt Pomarański 
(1897-1941), ps. Brzóska, Środa, Zbyszek, Zyga, legionista, prawnik, w l. 1939-
1941 komendant ZWZ w Zamościu, więzień KL Auschwitz nr 14140. Drugi brat 
– Stefan Pomarański (1893-1944), ps. Borowicz, Nowaczyński, Stefan Roszko, 
Michał Zawisza – historyk, legionista, dyrektor Archiwum Skarbowego w War-
szawie i Wydawnictwa Książek Szkolnych we Lwowie, więzień KL Flossenbürg nr 
29244, zginął w tym obozie 15.12.1944 r. 
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APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/6, nr inw. 31534, t. 6, 
k. 891; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/16, nr inw. 172351, t. 14, k. 970, akt zgonu nr 20478/ 
1942 więźnia Józefa Pomarańskiego. 
M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 408.
F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 
t. II, s. 678, 698.
Z. Zieliński, Udział leśników polskich w drugiej wojnie światowej (wybrane przykłady), „Niepodle-
głość i Pamięć” 1999, nr 15, s. 231-232.
Kalendarium braci Pomarańskich, www.przewodnicyzamosc.pl (dostęp 14.07.2020). 

Zdjęcie obozowe Józefa 
Pomarańskiego, więźnia 
politycznego nr 38014. 

Józef Pomarański  
(1896-1942). Fot.  

www.ogrodywspomnien.pl

Akt zgonu Józefa Pomarańskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci 
podano posocznicę przy ropowicy (Sepsis bei Phlegmone). 

Poniatowski Bolesław 

Ur. 12.12.1901 r., Bełda, pow. Szczuczyn. Leśniczy. Zamieszkały: Sobieszyn, pow. 
Puławy. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął 
w obozie 13.8.1941 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. D-AuI-2/1, t. 1, k. 1389, akt zgonu nr 1391/ 

1941 więźnia Bolesława Poniatowskiego. 

Akt zgonu Bolesława Poniatowskiego. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci

 podano niewydolność serca 
i układu krążenia 

(Herz- und Kreislaufschwäche). 



244 245

PRACOWNICY SŁUŻBY LEŚNEJBOHDAN PIĘTKA

Pregler Arnold 

Ur. 18.7.1898 r., Warchoły, pow. Nisko. Leśniczy w Leśnictwie Jeziorki, Nad-
leśnictwo Chrzanów. Zam.: Jeziorki, pow. Chrzanów. W l. 1916-1918 walczył 
na frontach pierwszej wojny światowej w szeregach armii austro-węgierskiej, 
a w l. 1918-1921 w szeregach Wojska Polskiego w wojnach o granice odrodzonej 
Polski. W 1924 r. ukończył Wydział Leśny Uniwersytetu Poznańskiego. Następ-
nie pracował w Lasach Państwowych na terenie województwa białostockiego. 
Od 1934 r. pracował w lasach Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla Ka-
miennego jako leśniczy w Jeziorkach. W okresie II RP działacz Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Oficer rezerwy WP w stopniu porucznika. Od 1936 r. współpra-
cował z Oddziałem II Sztabu Głównego WP (wywiad i kontrwywiad wojskowy) 
i w oparciu o struktury Związku Strzeleckiego stworzył na terenie Jaworzna 
grupę dywersji pozafrontowej na wypadek wojny. Podczas okupacji niemieckiej 
należał do Gwardii Ludowej PPS-WRN oraz Organizacji Orła Białego-Związek 
Odwetu (od 1940 r. w strukturach ZWZ/AK) i kierował jej placówką „Jastrząb”. 
Współpracował także z innymi organizacjami konspiracyjnymi w powiecie chrza-
nowskim, w tym z Gwardią Ludową PPR. Aresztowany przez gestapo 5.7.1943 r. 
w leśniczówce „Na Cezarówce” w Jeziorkach k. Jaworzna wraz z żoną Marią 
(nr więźniarski 68930) i synem Kazimierzem (nr więźniarski 164158) – deporto-
wanymi do KL Auschwitz 19.11.1943 r. w transporcie zbiorowym 230 więźniów 
i 87 więźniarek politycznych. Maria Pregler (z d. Szeglowska, ur. 3.12.1897 r. 
w Przecławiu k. Mielca) zginęła w KL Auschwitz 27.12.1943 r. Kazimierz Pregler 
(ur. 29.9.1926 r. w Jeziorkach) został przeniesiony 24.6.1944 r. do KL Buchen-
wald (nr więźniarski 62741), a następnie do KL Mittelbau-Dora, gdzie zginął 
1.1.1945 r. Drugi syn – Jerzy – z więzienia policyjnego w Mysłowicach dostał się 
do Polenlagru nr 40 we Frysztacie na Zaolziu (wówczas Freistadt), a syn Zbigniew 
do Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu. Arnold Pregler został osadzony w więzieniu 
policyjnym w Mysłowicach (Prowincja Górnośląska) i poddany brutalnemu śledz-
twu. Rozstrzelany 29.11.1943 r. pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I w egzekucji 
71 Polaków i 9 Polek – więźniarek i więźniów policyjnych, skierowanych z więzie-
nia policyjnego w Mysłowicach i skazanych na karę śmierci przez policyjny sąd 
doraźny (Standgericht) dla rejencji katowickiej i opolskiej pod przewodnictwem 
szefa Policji Bezpieczeństwa i SD w Prowincji Górnośląskiej, SS-Obersturmban-
nführera Johannesa Thümmlera. 

Posch Karol 

Ur. 23.12.1873. r., Rajcza, pow. Żywiec. Gajowy w Dobrej, pow. Chrzanów i tam 
zamieszkały. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz konspiracji niepodległościowej, 
współpracownik leśników-konspiratorów Mieczysława Abstorskiego i Arnolda Pre-
glera. Aresztowany 15.7.1943 r. podczas niemieckiej akcji pacyfikacyjnej skierow-
anej przeciw leśnikom w Byczynie, Dobrej i Jeziorkach k. Jaworzna (wówczas pow. 
Chrzanów). Osadzony w więzieniu policyjnym w Mysłowicach i poddany brutal-
nemu śledztwu. 29.2.1944 r. skazany na karę śmierci przez policyjny sąd doraźny 
(Standgericht) dla rejencji katowickiej i opolskiej pod przewodnictwem szefa Policji 
Bezpieczeństwa i SD w Prowincji Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera Johan-
nesa Thümmlera, a następnie stracony (prawdopodobnie rozstrzelany) tego same-
go dnia w krematorium IV w obozie Birkenau, w grupie 164 Polaków-więźniów 
policyjnych (150 mężczyzn i 14 kobiet) – ofiar tego sądu. W KL Auschwitz zginęły 
osoby z jego najbliższej rodziny: żona Anna Posch (ur. 10.9.1882 r. w Rajczy, 
nr więźniarski 54301, † 9.12.1943 r.), synowa Janina Posch z d. Stożek (nr 54302, 
† 1943), Helena Posch (ur. 25.9.1912 r. w Jaworznie, nr 54300, † 2.1.1944 r.) – 
żona bratanka Józefa Poscha, który zginął w walce z Niemcami podczas obławy 
z 15.7.1943 r. lub wkrótce potem w lasach wilkoszyńskich koło Ciężkowic (wów-
czas pow. Chrzanów) oraz siostra Heleny Posch – Władysława Herman (nr 54703, 
† 1.2.1944). Aresztowania uniknął syn Karol, który został przerzucony do Francji 
przez kolejarzy ze Szczakowej współpracujących z konspiracją i przeżył wojnę. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./2078, nr inw. 189314, ankieta byłego więźnia Karola 

Poscha; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/87, nr inw. 72782, k. 258 (figuruje jako Karol 

Posek); Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/10, nr inw. 31065, numerowe spisy więźniarek 

zmarłych w obozie, k. 43p, 48p. Księgi zgonów. Sygn. D-Au I-2/45, nr inw. 172380, t. 23, 

k. 1406, akt zgonu nr 34414/1943 więźniarki Anny Posch. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 701-707. 

E. Popławska, Pacyfikacja leśniczówek w 1943 roku…
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Rodzina Preglerów pochodziła z Austrii. Pełna wersja ich nazwiska to Pregler-
Grundeler von Grünbach. Potomkowie Antona Preglera-Grundelera von Grünba-
cha (1778-1826), mieszkający w Galicji Zachodniej (Bochnia, Wadowice), ulegli 
polonizacji i zaczęli używać skróconej wersji nazwiska Pregler. 

Leśniczówka „Na Cezarówce” w Jeziorkach była punktem kontaktowym 
grupy konspiracyjnej Gwardii Ludowej PPS-WRN pod dowództwem Michała 
Stożka, ps. „Trójkąt”, oraz Michała Mistrzyńskiego. Sam Michał Stożek – 
znany przed wojną działacz PPS w Jaworznie – został zdekonspirowany 
przez gestapo w lutym 1943 r. i od tego czasu ukrywał się dzięki pomocy 
leśniczego A. Preglera. W leśniczówce „Na Cezarówce” znajdowali też po-
moc konspiratorzy z innych organizacji miejscowego podziemia, bez wzglę-
du na ich orientację polityczną. W leśniczówkach Preglera w Jeziorkach 
i Abstorskiego w Byczynie ukrywał się m.in. podoficer Stanisław Strycharski 
z Jaworzna – w 1939 r. zastępca dowódcy 6. kompanii 204. Pułku Obrony 
Narodowej. 

Aresztowanie leśników Mieczysława Abstorskiego, Arnolda Preglera 
i Jana Sołtyska nastąpiło w wyniku niemieckiej akcji pacyfikacyjnej, która 
w pierwszej połowie lipca 1943 r. objęła leśniczówki w Byczynie i Jezior-
kach na terenie ówczesnego powiatu chrzanowskiego (podczas okupacji nie-
mieckiej wchodzącego w skład Prowincji Górnośląskiej). Powodem tej akcji 
było zatrzymanie przez policję niemiecką 4.7.1943 r. w okolicach Byczyny 
Juliana Rembiechy, ps. „Józek”, przy którym znaleziono kilka dowodów 
tożsamości, gazetki konspiracyjne oraz dwie przepustki pracownika leśnego 
podpisane przez leśniczych Franciszka Abstorskiego i Arnolda Preglera. Za-
trzymany był konspiratorem Gwardii Ludowej PPR i zamierzał spotkać się 
w Byczynie z Tomaszem Baranowskim, ps. „Olek”, sekretarzem okręgowym 
PPR, od którego odbierał prasę konspiracyjną. 

Aresztowanie Juliana Rembiechy, który miał przy sobie wspomniane 
przepustki wystawione przez leśniczych z Byczyny i Jeziorek, uruchomiło 
całą falę aresztowań. Miały one charakter akcji pacyfikacyjnej. 

5.7.1943 r. leśniczy Arnold Pregler został wezwany do Dyrekcji Lasów. 
Tam aresztowało go gestapo. Tego samego dnia wieczorem – gdy w zabudo-
waniach gospodarczych leśniczówki „Na Cezarówce” w Jeziorkach przebywa-
li partyzanci – przyjechała tam policja niemiecka. Doszło do wymiany ognia, 
jednak Michałowi Stożkowi i partyzantom udało się uciec. W leśniczówce 

gestapo dokonało szczegółowej rewizji, w wyniku której znaleziono radio, 
prasę konspiracyjną, broń i amunicję. Pobito i aresztowano żonę leśniczego 
A. Preglera – Marię i trzech synów. 

Kilka dni później – prawdopodobnie 10.7.1943 r. – policja niemiecka 
ponownie wkroczyła do Jeziorek. Wszystkich dorosłych mężczyzn osady 
zebrano na centralnym placu, gdzie musieli siedzieć z rękami założonymi 
z tyłu głowy. Bito ich kolbami karabinów i pejczami, kopano, szczuto psami 
i grożono wywiezieniem do obozów koncentracyjnych. Poinformowano ich 
w końcu, że nastąpi egzekucja, a ich domy zostaną spalone. Przywieziono też 
z aresztu leśniczego A. Preglera z widocznymi śladami tortur. W śledztwie 
całą winę za pomoc partyzantom wziął na siebie, czemu gestapo nie dowie-
rzało. Po kilku godzinach dowodzący akcją gestapowiec rozkazał mieszkań-
com Jeziorek rozejść się do domów ostrzegając, że w razie pojawienia się 
podejrzanych osób mają powiadomić władze niemieckie. 

Wkrótce gestapo aresztowało pozostałych leśników wraz z rodzinami: 
gajowego z Jeziorek Jana Sołtyska z żoną Anną, gajowego z Dobrej Karola 
Poscha seniora z synową Janiną (córką Michała Stożka) i żoną Anną oraz 
Władysława Otrębskiego z żoną i trójką dzieci. Poza leśnikami aresztowano 
też inne osoby: Piotra Hermana, Kazimierza Rożnowskiego, pracownika 
poczty Władysława Sieczkę wraz z żoną Emilią i córką Krystyną oraz Rozalię 
Szolonek (służącą rodziny Preglerów). 

15.7.1943 r. w walce z gestapowcami pod Ciężkowicami zginęli Michał 
Stożek, ps. „Trójkąt”, oraz Józef Posch – bratanek Karola Poscha juniora – 
syna gajowego z Dobrej, który uniknął aresztowania kilka dni wcześniej.

Także 15.7.1943 r. gestapo dokonało aresztowań w leśniczówce w Byczy-
nie. Ujęto wtedy leśniczego Franciszka Abstorskiego, jego żonę Bronisławę, 
córki Ewelinę i Kamilę, córkę Zofię Gazdę z dziećmi – Aliną i Andrzejem 

– oraz syna Mieczysława (leśnika) z żoną Janiną. Uratował się tylko 6-mie-
sięczny syn Mieczysława i Janiny Abstorskich – Ryszard – którego gestapo-
wiec rzucił w beciku w ręce babci Agnieszki Wilczek. 

W następstwie akcji pacyfikacyjnej w Byczynie i Jeziorkach zginęły 23 
osoby: Bronisława Abstorska († 2.1.1944 r. w KL Auschwitz, nr więźniarski 
50687), Ewelina Abstorska († 1945 na skutek przeżyć obozowych w KL 
Auschwitz i KL Ravensbrück, nr więźniarski 50689), Franciszek Abstorski 
(† 27.10.1944 r. w KL Bergen-Belsen), Janina Abstorska († 7.2.1944 r. w KL 
Auschwitz, nr więźniarski 50690), Kamila Abstorska († 8.5.1944 r. w KL 
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Auschwitz, nr więźniarski 50688), Mieczysław Abstorski († rozstrzelany 
2.9.1943 r. w KL Auschwitz), Władysława Herman († 1.2.1944 r. w KL 
Auschwitz, nr więźniarski 54703), Marysia Otrębska († 1944 r. w obozie dla 
dzieci w Potulicach), Anna Posch († 9.12.1943 r. w KL Auschwitz, nr więź-
niarski 54301), Bogumiła Posch († w listopadzie 1944 r. w obozie dla dzieci 
w Potulicach), Helena Posch († 2.1.1944 r. w KL Auschwitz, nr więźniarski 
54300), Janina Posch († 1943 r. w KL Auschwitz, nr więźniarski 54302), 
Józef Posch († 15.7.1943 r. w Ciężkowicach), Karol Posch († rozstrzelany 
29.2.1944 r. w KL Auschwitz), Arnold Pregler († rozstrzelany 29.11.1943 r. 
w KL Auschwitz), Kazimierz Pregler († 1.1.1945 r. w KL Mittelbau-Dora), 
Maria Pregler († 27.12.1943 w KL Auschwitz, nr więźniarski 68930), Julian 
Rembiecha († rozstrzelany 29.11.1943 r. w KL Auschwitz), Anna Sołtysek 
(† 17.1.1944 w KL Auschwitz, nr więźniarski 54756), Jan Sołtysek († roz-
strzelany 29.11.1943 r. w KL Auschwitz), Michał Stożek († 15.7.1943 r. 
w  Ciężkowicach), Wiktoria Stożek († 10.12.1943  r. w KL Ausch witz, 
nr więźniarski 66308) i Emilia Ślęczka († 1943 r. w KL Auschwitz). 

Do Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu trafiły dzieci Józefa i Heleny Po-
schów: syn Mieczysław (lat 8) oraz córki Józefa (lat 5) i Gertruda (lat 5); 
oraz dzieci Marcelego i Zofii (z d. Abstorskiej) Gazdów: Alina (lat 4) i An-
drzej (lat 2). Ponadto w obozie tym zginęła 2-letnia Bogumiła Posch – córka 
gajowego Karola Poscha i Janiny z d. Stożek

Arnold Pregler (1898-1943).  
Fot. udostępniona przez Marię  

Leś-Runicką. 

Akt zgonu Arnolda Preglera. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano  
nagły atak serca (Plötzlicher Herztod). Podanie takiej przyczyny śmierci  

było w KL Auschwitz jednym ze sposobów maskowania faktu 
 zamordowania więźnia w wyniku egzekucji.
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APMA-B. Zespół Wspomnienia. Sygn. Wsp./Pregler/1380, nr inw. 181363, t. 242, k. 2-3, 

wspomnienia Andrzeja Preglera dot. byłego więźnia Kazimierza Preglera; Zbiór korespon-

dencji. Korespondencja nr 1090-1091/91 i 146-147/17 dot. byłych więźniów Marii i Arnol-

da Preglerów; Lista transportowa do KL Buchenwald. Sygn. D-Bu-3/1/4, nr inw. 149720, 

t. 4, k.  14; Świadectwo zgonu (Sterbeurkunde). Sygn. D-Au I-2/3361/25/2, nr inw. 149506, 

t. 25/2, k. 79; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/10, nr inw. 31065, odpis książki kostnicy, 

k. 9p; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/45, nr inw. 172380, t. 23, k. 203, akt zgonu nr 33203/ 

1943 więźnia Arnolda Preglera. 

Centralne Archiwum Wojskowe. Akta personalne Arnolda Preglera, sygn. AP 3675, 3708, 4871, 

14509. 

Instytut Polski i Muzeum im. W. Sikorskiego w Londynie, sygn. A.44.249/1 – Dziennik Zarzą-

dzeń i Rozkazów Zarządu i Komendy Powiatowej Związku Strzeleckiego w Chrzanowie w 1935 r. 

G. Gut, J. Gut, Historia Jeziorek…, s. 59-95. 

T. Falęcki, I. Sroka, Chrzanów w latach okupacji 1939-1945, (w:) Chrzanów. Studia z dziejów mia-

sta, t. II, Chrzanów współczesny, cz. 1, Chrzanów 1999, s. 96. 

M. Leś-Runicka, Konspiracja leśniczych, www.extra.jaw.pl, 17.7.2015 (dostęp 14.7.2020); Zbio-

rowa odpowiedzialność, www.extra.jaw.pl, 25.7.2015 (dostęp 14.7.2020). 

J. Niekrasz, Z dziejów Armii Krajowej na Śląsku…, s. 81, 121-122, 132. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 698-700. 

E. Popławska, Pacyfikacja leśniczówek w 1943 roku…

B. Piętka, Akcja „Oderberg”, „Zeszyty Oświęcimskie” nr 27, Oświęcim 2012, s. 154, 155, 185. 

B. Werner-Pędzikiewicz „Drozd”, Ruch Oporu w okupowanym Jaworznie…, s. 71-72. 

S. Wałach, Partyzanckie noce, Warszawa 1965, s. 103-105. 

Pryszcz Jan 

Ur. 18.10.1911 r., Rycerka Dolna, pow. Żywiec. Leśniczy. Zamieszkały: Bącz-Ku-
nina, pow. Nowy Sącz. Deportowany do KL Auschwitz 13.4.1942 r. w transporcie 
60 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD dystryktu krakowskiego 
GG z więzienia policyjnego w Tarnowie. Nr więźniarski 29561. Zginął w obozie 
14.5.1942 r. Pomnik w Jaworznie-Jeziorkach ofiar pacyfikacji leśniczówek w Jeziorkach 

i Byczynie w 1943 r. Upamiętniono na nim m.in. leśniczych 
Mieczysława Abstorskiego, Arnolda Preglera i gajowego Jana Sołtyska.

 Fot. Piotr Grzegorzek, www.bio-forum.pl. 

Rodzina Preglerów podczas święta Trzech Króli w dniu 6 stycznia 1942 r.
 Od lewej: Maria Pregler, syn Kazimierz, syn Jerzy, kuzynka Barbara Szeglowska, 

Arnold Pregler, syn Zbigniew. Fot. udostępniona przez Marię Leś-Runicką. 
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APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3916/89 i 1617/90 dot. byłego więźnia 

Jana Pryszcza; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/3, nr inw. 31534, 

t. 3, k. 357; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/87, nr inw. 72782, k. 257; Księgi zgonów. 

Sygn. D-AuI-2/7, nr inw. 172342, t. 6, k. 45, akt zgonu nr 7567/1942 więźnia Jana Pryszcza. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 955, 961. 

Przybylski Władysław 

Ur. 16.5.1887 r., Zegrze, pow. Pułtusk. Leśniczy. Zamieszkały: Naramice, pow. 
Wieluń. Aresztowany przez gestapo 7.4.1942 r. podczas akcji represyjnej przepro-
wadzonej w rejencji łódzkiej Kraju Warty w odwecie za zabicie dwóch gestapowców 
przez sierż. Stefana Mierzyńskiego z AK i wymierzonej przeciw byłym oficerom 
i podoficerom WP. Deportowany do KL Auschwitz w transporcie 280 więźniów po-
litycznych – ofiar tej akcji represyjnej – skierowanych 14.5.1942 r. przez placówkę 
gestapo w Łodzi (Kraj Warty). Nr więźniarski 35582. Zginął w obozie 21.7.1942 r. 

Akt zgonu Jana Pryszcza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano zapalenie oskrzeli 
(Bronchopneumonie).

Akt zgonu Władysława Przybylskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano tyfus plamisty 
(Fleckfieber). 

Zdjęcie obozowe  
Jana Pryszcza, więźnia 
politycznego nr 29561. 

Zdjęcie obozowe Władysława 
Przybylskiego, więźnia 
politycznego nr 35582.
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APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 2711-2728/70 i 350/89 dot. byłego więź-

nia Władysława Przybylskiego; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/5, 

nr inw. 31534, t. 5, k. 750; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/12, nr inw. 17234, t. 11, k. 969, akt 

zgonu nr 15989/1942 więźnia Władysława Przybylskiego. 

B. Piętka, Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski…, t. I, s. 359, 362, 

363, 401. 

Radomski Wacław 

Ur. 28.9.1900 r., Lublin. Pracownik administracyjny leśnictwa. Zamieszkały: Kra-
śnik. Aresztowany przez gestapo 13.5.1941 r. w Kraśniku z powodu wypowiedzi 
uznanych za prosowieckie. Więziony na Zamku Lubelskim. Deportowany do KL 
Auschwitz 24.5.1941 r. w transporcie 487 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 16436. Pracował przy 
budowie dróg obozowych, a od 10.6.1941 r. w komandzie zewnętrznym Buna przy 
budowie baraków podobozu oświęcimskiego Buna (Monowitz) w Monowicach 
i kopaniu rowów wodno-kanalizacyjnych. Zwolniony z obozu 2.6.1942 r. w wyniku 
starań rodziny. Jako więzień mniej obciążony (nie należał do konspiracji) uzyskał 
zgodę władz niemieckich na zwolnienie z obozu pod warunkiem meldowania się 
na policji niemieckiej trzy razy w tygodniu. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./3347, nr inw. 45971, ankieta byłego więźnia Wacława 

Radomskiego; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 

4279, t. 3, k. 205; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/3, nr inw. 31534, 

t. 3, k. 437; Zbiór listów obozowych więźniów. Sygn. D-Au I-1/783, nr inw. 71150, t. 8, list 

obozowy więźnia Wacława Radomskiego z 12.10.1941 r. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 253, 303. 
Jedna z kart książki stanów dziennych obozu (Stärkebuch), 

w której odnotowano zwolnienie z obozu więźnia Wacława Radomskiego.

Zdjęcie obozowe Wacława 
Radomskiego, więźnia 
politycznego nr 16436.
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Rajchel Jan 

Data i miejsce urodzenia nieznane. Inspektor Dyrekcji Lasów Państwowych w Ra-
domiu. Aresztowany 11.11.1942 r. podczas akcji represyjnej przeprowadzonej 
przez gestapo przeciwko polskiemu podziemiu na terenie dystryktu radomskiego 
GG. Deportowany do KL Auschwitz prawdopodobnie 16.12.1942 r. w transporcie 
83 więźniów politycznych – ofiar tej akcji – skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu radomskiego GG. Nr więźniarski nieznany. Przeniesiony do KL Gross-Rosen, 
gdzie zginął. 

Rola Andrzej 

Ur. 30.8.1884 r., Łazów, pow. Radomsko. Leśniczy. Zamieszkały: Bartodzieje Pod-
leśne, pow. Radomsko. Deportowany do KL Auschwitz 16.10.1941 r. w transporcie 
119 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskie-
go GG. Nr więźniarski 21638. Zginął w obozie 14.3.1942 r. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 915. 

Jan Rajchel (56 l.).  
Fot. zbiór własny  
Piotra Kacprzaka. 

Akt zgonu Andrzeja Roli. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano zapalenie nerek 
(Nierenentzündung).

Zdjęcie obozowe  
Andrzeja Roli, więźnia 
politycznego nr 21638.
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APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 4, k. 377; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/1, nr inw. 31534, t. 1, 

k. 131; Korespondencja dot. przekazów pieniężnych. Sygn. D-IZ-17/1, nr inw. 157598, k. 147; 

Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/4, nr inw. 171827, t. 2, k. 1029, akt zgonu nr 2531/1942 więź-

nia Andrzeja Roli. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 383, 388, 404. 

Rolski Eustachy 

Ur. 20.3.1915 r., Lwów. Inżynier leśnik. Zamieszkały: Sanok. Aresztowany przez 
policję niemiecką 9.10.1939 r. na skutek denuncjacji dokonanej przez nacjonali-
stów ukraińskich, dotyczącej przedwojennej działalności społeczno-politycznej 
E. Rolskiego i posiadania przez niego stopnia podchorążego WP. Do 28.11.1939 r. 
więziony w więzieniu policyjnym w Sanoku, od 28.11.1939 r. do 24.12.1939 r. 
w więzieniu policyjnym przy ulicy Montelupich 7 w Krakowie, a od 24.12.1939 r. 
do 20.6.1940 r. w więzieniu policyjnym w Nowym Wiśniczu. Deportowany do KL 
Auschwitz 20.6.1940 r. w transporcie 313 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. Nr więźniarski 807. Pracował 
w komandzie TWL (Truppenwirtschaftslager). Zwolniony z obozu 2.9.1940 r. dzięki 
staraniom rodziny. Uzyskał zgodę władz niemieckich na zwolnienie z obozu jako 
więzień mniej obciążony (nie należał do konspiracji) i fachowiec niezbędny dla 
niemieckiej gospodarki leśnej. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./14398, nr inw. 169774, ankieta byłego więźnia Eu-

stachego Rolskiego; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 2634/88 dot. byłego więźnia 

Eustachego Rolskiego; Zbiór listów obozowych więźniów. Sygn. D-Au I-1/7357-58, nr inw. 

169822, t. 54, koperta obozowa i karta pocztowa więźnia Eustachego Rolskiego z 14.8.1940 

i 24.8.1940 r. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 231. 

Rusyn Jan (Iwan) 

Ur. 15.2.1917 r., Kosyno, pow. Svalava (Węgry). Ukrainiec-obywatel polski. Le-
śniczy. Zamieszkały: Ostrowiec Świętokrzyski. Deportowany do KL Auschwitz 
21.2.1942 r. w transporcie 113 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo 
u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarki 23918. Zginął w KL Auschwitz 
15.7.1942 r. 

Akt zgonu Iwana Rusyna. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano posocznicę przy ropowicy 
(Sepsis bei Phlegmone). 

Zdjęcie obozowe Jana 
(Iwana) Rusyna, więźnia 
politycznego nr 23918. 
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APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/13, nr inw. 172348, t. 12, k. 699, akt zgonu nr 17205/ 

1942 więźnia Iwana Rusyna; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/5, 

nr inw. 31534, t. 5, k. 767. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 604, 608. 

Rylewicz Czesław 

Ur. 22.7.1919 r., Gródek, pow. Tomaszów Lubelski. Leśniczy. Zamieszkały: To-
maszów Lubelski. Deportowany do KL Auschwitz 6.4.1941 r. w transporcie 1249 
więźniów politycznych – przeważnie zaangażowanych w działalność konspiracyj-
ną – skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 
13913. Zginął w obozie 1.9.1941 r. 

Akt zgonu Czesława Rylewicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
ropowicę przy wycieńczeniu organizmu (Phlegmone bei Körperschwäche).

Zdjęcie obozowe Czesława 
Rylewicza, więźnia 

politycznego nr 13913.

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 728/95, 2481/00 i 393-94/14 dot. byłe-

go więźnia Czesława Rylewicza; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au 

I-2/1, nr inw. 4279, t. 2, k. 145; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 1258, 

akt zgonu nr 1260/1941 więźnia Czesława Rylewicza. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 195. 
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Sadowski Stanisław 

Ur. 8.5.1903  r., Tarnowy Wianek, pow. Węgrów. Leśniczy. Zamieszkały: Milanów, 
pow. Radzyń Podlaski. Deportowany do KL Auschwitz 30.7.1941 r. w transporcie 
658 więźniów politycznych – przeważnie zaangażowanych w działalność konspi-
racyjną – skierowanych z więzienia policyjnego na Zamku Lubelskim przez Sipo u. 
SD dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 19592. Zginął w obozie 11.11.1941 r. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 4, 
k. 302; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/2, nr inw. 171825, t. 3, k. 1049, akt zgonu nr 4055/1941 
więźnia Stanisława Sadowskiego. 
F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t.  I, 
s. 360. 

Samsel Stanisław 

Ur. 30.1.1902 r., Stary Lubotyń, pow. Łomża. Leśniczy. Zamieszkały: Budy-Gru-
dzie, pow. Łomża. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. 
Zginął w obozie 22.10.1942 r. 

Akt zgonu Stanisława Sadowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano posocznicę 
przy ropowicy (Sepsis bei Phlegmone). 

Akt zgonu Stanisława Samsela. Jako oficjalną 
przyczynę śmierci podano ostry nieżyt 

żołądka i jelit (Akuter Magendarmkatarrh). 

Zdjęcie obozowe Stanisława 
Sadowskiego, więźnia 

politycznego nr 19592. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/26, nr inw. 172361, t. 25, k. 1117, akt zgonu nr 
37121/1942 więźnia Stanisława Samsela. 
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Schwarzenberg-Czerny Jerzy

Ur. 22.3.1892 r., Kraków. Leśniczy. Zamieszkały: Piotrkowice, pow. Tarnów/Kielce. 
Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie 
25.2.1943 r. 

Sikorski Czesław 

Ur. 20.10.1897 r., Żarki, pow. Zawiercie. Leśniczy. Zamieszkały: Krępiec, pow. 
Lublin. Deportowany do KL Auschwitz 6.4.1941 r. w transporcie 1249 więźniów 
politycznych – przeważnie zaangażowanych w działalność konspiracyjną – skiero-
wanych przez Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 14122. Zginął 
w obozie 1.11.1942 r. (według aktu zgonu). Prawdopodobnie został rozstrzelany 
28.10.1942 r. pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I w egzekucji 280 więźniów 
politycznych-Polaków, osadzonych w KL Auschwitz przez Sipo u. SD dystryktów 
lubelskiego i radomskiego GG w 1941 i 1942 r. Egzekucja ta była odwetem nie-
mieckim za sabotaż i akcje partyzanckie polskiego podziemia na Lubelszczyźnie. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/35, nr inw. 172370, t. 8, k. 660, akt zgonu nr 

11162/1943 więźnia Jerzego Schwarzenberga-Czernego. 

Akt zgonu Jerzego Schwarzenberga-
Czernego. Jako oficjalną przyczynę 

śmierci podano zwyrodnienie mięśnia 
sercowego (Herzmuskeldegeneration).

Zdjęcie obozowe Czesława 
Sikorskiego, więźnia 

politycznego nr 14122.

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 2, k. 148; Książka szpitala więźniarskiego-chirurgia (HKB-21). Sygn. D-Au I-5/4, nr inw. 

187320, t. 4, k. 315 (wpis: 8.6.1942 r.); Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/27, nr inw. 172362, 

t. 26, k. 962, akt zgonu nr 38476/1942 więźnia Czesława Sikorskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 204. 
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Skoczek Karol 

Ur. 3.11.1902 r., Stary Wiśnicz, pow. Bochnia. Leśniczy. Zamieszkały: Leśnictwo 
Połamaniec, pow. Blachownia. Deportowany do obozu 5.3.1941 r. w transporcie 
43 więźniów politycznych skierowanych przez placówkę gestapo z Opola. Nr więź-
niarski 10931. Zginął w obozie 14.8.1941 r. 

Akt zgonu Czesława Sikorskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
nieżyt jelit przy wycieńczeniu organizmu (Darmkatarrh bei Körperschwäche)

Akt zgonu Karola Skoczka. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci 

podano ropowicę 
przy wycieńczeniu organizmu 

(Phlegmone bei Körperschwäche).

Zdjęcie obozowe Karola 
Skoczka, więźnia  

politycznego nr 10931.

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 
t. 1, k. 81; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 541, akt zgonu nr 543/1941 
więźnia Karola Skoczka. 
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Skoczylas Jan 

Gajowy w Nadleśnictwie Herby (pow. Lubliniec). Podczas okupacji niemieckiej 
w konspiracji AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. 
Zginął w obozie w 1943 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 451. 

Skorupa Ludwik 

Ur. 8.10.1920 r., Nadziejów, pow. Końskie. Leśnik. Aresztowany przez gestapo 
28.3.1943 r. za przynależność do konspiracji. Deportowany do KL Auschwitz 
22.4.1943 r. w transporcie 79 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. 
SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 117867. Pracował w komandzie 
budowlanym (Baukommando). W listopadzie 1943 r. przeniesiony do KL Neuen-
gamme. Wyzwolony 2.5.1945 r. przez wojska brytyjskie. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./11910, nr inw. 163826, ankieta byłego więźnia Ludwika 

Skorupy. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 1126. 

Skriwan Mieczysław

 
Ur. 8.9.1907 r., Ustrzyki Dolne, pow. Sanok. Leśniczy w Leśnictwie Kamionka 
Nadleśnictwa Siekierno. Zamieszkały: Siekierno, pow. Kielce. Aresztowany przez 
żandarmerię niemiecką 15.5.1942 r. Deportowany do KL Auschwitz 15.9.1942 r. 
w transporcie 98 więźniów politycznych – przeważnie zaangażowanych w dzia-
łalność konspiracyjną – skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego 
GG. Nr więźniarski 63716. Zginął w obozie 21.2.1943 r. 

Akt zgonu Mieczysława Skriwana. Jako oficjalną przyczynę śmierci 
podano zapalenie oskrzeli (Bronchopneumonie).

Zdjęcie obozowe Mieczysława 
Skriwana, więźnia 

politycznego nr 63716.

APMA-B. Książka szpitala więźniarskiego-chirurgia (HKB-21). Sygn. D-Au I-5/1, nr inw. 

71079, k. 168, 170, 176; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/34, nr inw. 172369, t. 7, k. 535, akt 

zgonu nr 9545/1943 więźnia Mieczysława Skriwana.  

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 818, 825, 829. 
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Smędowski Władysław 

Ur. 15.5.1905 r., Sękowa, pow. Gorlice. Gajowy w Sękowej. Aresztowany przez 
gestapo 24.8.1941 r. Więziony w więzieniach policyjnych w Jaśle i Tarnowie. De-
portowany do KL Auschwitz 15.4.1942 r. w transporcie 30 więźniów politycznych 
skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG – z więzienia po-
licyjnego w Tarnowie. Nr więźniarski 29684. Rozstrzelany 17.6.1942 r. (według 
dokumentacji SS 19.6.1942 r.) pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I w egzekucji 
120 więźniów politycznych-Polaków skierowanych do obozu w l. 1941-1942 przez 
placówki Sipo u. SD z Krakowa, Lublina, Radomia, Tarnowa i Warszawy. 

Jedna z kart książki stanów dziennych obozu (Stärkebuch), na której figuruje 
Władysław Smędowski, więzień nr 29684. 

Zdjęcie obozowe Władysława 
Smędowskiego, więźnia 
politycznego nr 29684. 

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/4, nr inw. 31534, t. 4, 

k.  570; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 706/78 dot. byłego więźnia Władysława 

Smędowskiego. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. II, s. 976, 984. 
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Sołtysek Jan 

Ur. 22.6.1907 r., Ciężkowice, pow. Chrzanów. Gajowy w Leśnictwie Jeziorki, Nad-
leśnictwo Chrzanów. Zamieszkały: Jeziorki, pow. Chrzanów. Podczas okupacji 
niemieckiej współpracował z konspiracją lewicową (Gwardią Ludową PPS-WRN) 
w powiecie chrzanowskim. Aresztowany przez gestapo w połowie lipca 1943 r. 
wraz z żoną Anną Sołtysek (nr więźniarski 54756) – deportowaną do KL Auschwitz 
14.8.1943 r. z więzienia policyjnego w Mysłowicach w transporcie zbiorowym 
105 więźniarek politycznych i zamordowaną 17.1.1944 r. Osadzony w więzieniu 
policyjnym w Mysłowicach (Prowincja Górnośląska) i poddany brutalnemu śledz-
twu. Rozstrzelany 29.11.1943 r. pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I w egzekucji 
71 Polaków i 9 Polek – więźniarek i więźniów policyjnych, skierowanych z więzienia 
policyjnego do obozu w Mysłowicach i skazanych na karę śmierci przez policyjny 
sąd doraźny (Standgericht) dla rejencji katowickiej i opolskiej pod przewodnictwem 
szefa Policji Bezpieczeństwa i SD w Prowincji Górnośląskiej, SS-Obersturmban-
nführera Johannesa Thümmlera. 

Dzieci Anny i Jana Sołtysków – Krystynę (lat 11) i Marię (lat 9) – z więzienia 
policyjnego w Mysłowicach wysłano do Polenlagru nr 82 w Pogrzebieniu. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/45, nr inw. 172380, t. 23, k. 198, nr aktu zgonu 

33198/1943 więźnia Jana Sołtyska. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 698-700. 

B. Piętka, Akcja „Oderberg”…, s. 155, 168, 201. 

S. Wałach, Partyzanckie noce…, s. 103-105. 

Akt zgonu Jana Sołtyska. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano nagły  
atak serca (Plötzlicher Herztod). Podanie takiej przyczyny śmierci było  

w KL Auschwitz jednym ze sposobów maskowania faktu zamordowania  
więźnia w wyniku egzekucji. 
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Stefańczyk Ryszard  
(w obozie Stachniak Stefan) 

Ur. 14.8.1914 r., pochodził z Łodzi. Leśniczy. W latach 1942-1944 więziony w wię-
zieniu karnym w Sieradzu. Deportowany do KL Auschwitz 12.1.1944 r. w trans-
porcie 95 więźniów politycznych skierowanych przez placówkę gestapo w Łodzi 
(Kraj Warty). Nr więźniarski 171714. 23.8.1944 r. przeniesiony do KL Natzweiler 
(nr więźniarski 31160) i jego podobozu Dautmergen w Wirtembergii. Na począt-
ku 1945 r. przeniesiony do KL Dachau i jego podobozu w München-Allach. Tam 
wyzwolony. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3930/77 dot. byłego więźnia Ryszarda Ste-

fańczyka; Księga numerowa (Nummernbuch). Sygn. D-Au I-3/1/2, nr inw. 25835, t. 1, k. 218; 

Lista transportowa do KL Natzweiler. Sygn. D-Natz, t. 3, k. 101. 

B. Piętka, Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski…, t. II, s. 971, 973, 

978. 

Stetkiewicz Jan 

Ur. 28.8.1908 r, Wapowce, pow. Przemyśl. Ukończył Państwową Szkołę dla Leśni-
czych w Bolechowie. W l. 1929-1939 praktykant, następnie leśniczy Leśnictwa 
Drzewicz w Nadleśnictwie Klosnowo (pow. Chojnice). Od maja 1939 r. leśniczy 
w Leśnictwie Paliwodzizna w Nadleśnictwie Skępe. Podczas okupacji niemieckiej 
zdegradowany przez władze okupacyjne do stanowiska pomocnika leśniczego. 
Aresztowany 6.5.1943 r. przez placówkę gestapo w Grudziądzu. Oskarżony o przy-
należność do AK i odmowę podpisania Volkslisty. Deportowany do KL Auschwitz 
(nr więźniarski nieznany). Zatrudniony w komandzie Zerlegebetrieb (demontaż 
zestrzelonych samolotów alianckich i wycofanych z użycia samolotów niemiec-
kich) w obozie w Birkenau (KL Auschwitz II). 15.8.1944 r. przeniesiony do KL 
Buchenwald (nr więźniarski 79687), a następnie do KL Mittelbau. Wyzwolony 
2.5.1945 r. w podobozie KL Mittelbau w Sangerhausen (komando zewnętrzne Ar-
ten). Po wojnie leśniczy Leśnictwa Cieszyny w Nadleśnictwie Mszano (1945-1950), 

nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek (1950-1951) i dyrektor Rejonu Lasów Pań-
stwowych we Włocławku (od 1951 r.). Zmarł 4.4.1960 r. 

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Jana Stetkiewicza z kartoteki KL 
Buchenwald. Odnotowano w niej placówkę gestapo kierującą do obozu (Stapo Graudenz), datę 

przeniesienia do KL Buchenwald (15.8.1944 r.) i numer więźniarski w KL Buchenwald (79687). 

APMA-B. Akta komanda Zerlegebetrieb. Sygn. D-Au II-3a/1134, nr inw. 71817, segr. 14; Lista 

transportowa do KL Buchenwald. Sygn. D-Bu-3/1/5, nr inw. 149720, t. 5, k. 29, 41; Kartoteka 

KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Jana Stetkiewicza. 

T. Chrzanowski (red.), Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu…, s. 162-163. 
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Stępień Jan 

Data i miejsce urodzenia nieznane. Gajowy w Leśnictwie Paprocice Nadleśnictwa 
Łagów. Aresztowany przez policję niemiecką 14.11.1943 r. Data deportacji do KL 
Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie w 1943 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 475. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Strząbała Wojciech 

Data i miejsce urodzenia nieznane. Gajowy w Leśnictwie Niestachów Nadleśnictwa 
Daleszyce. Aresztowany przez policję niemiecką w czerwcu 1944 r. za współpracę 
z AK i ukrywanie partyzantów. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więź-
niarski nieznane. Zginął w obozie w 1944 r. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

Szarański Stanisław 

Ur. 7.11.1898 r., Rębków, pow. Garwolin. Gajowy. Zamieszkały: Pogorzel, pow. 
Garwolin. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął 
w obozie 15.12.1943 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/46, nr inw. 172381, t. 24, k. 46, akt zgonu nr 34546/ 

1943 więźnia Stanisława Szarańskiego. 
Akt zgonu Stanisława Szarańskiego. Jako przyczynę śmierci podano  

niewydolność serca w następstwie tyfusu plamistego  
(Herzschwäche infolge Fleckfieber).
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Szatkowski Stanisław 

Ur. 14.6.1903 r., Marynki, pow. Chełm. Leśniczy. Zamieszkały: Adampol, pow. 
Chełm. Deportowany do KL Auschwitz 24.5.1941 r. w transporcie 487 więźniów 
politycznych skierowanych z więzienia policyjnego na Zamku Lubelskim przez 
Sipo u. SD dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 16382. Zginął w obozie 
5.8.1941 r. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 3, 

k. 204; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 129, akt zgonu nr 129/1941 

więźnia Stanisława Szatkowskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 301. 

Szczepaniec Stanisław 

Ur. 22.2.1890 r., Lubień k. Myślenic. Absolwent Wyższej Szkoły Leśnej w Wiedniu. 
Inżynier leśnik. Leśniczy w Kamesznicy k. Żywca, a następnie w Bystrej k. Jorda-
nowa. Ppor. piech. rez. WP. Na krótko przed wybuchem II wojny światowej założył 
biuro prywatne kartografii i urządzania lasu w Świętochłowicach i Chorzowie. 
Podczas okupacji niemieckiej żołnierz konspiracji. W krakowskim Okręgu Służby 
Zwycięstwu Polski (potem ZWZ) pełnił funkcję kierownika tras przerzutowych 
(kurierskich) z okupowanej Polski na Słowację i Węgry. Na polecenie Krakowskiego 
Komitetu Porozumiewawczego przybył 22.1.1940 r. do Sanoka i koordynował 
działania konspiracyjne dotyczące organizacji tras kurierskich. Wydany przez 
aresztowaną łączniczkę, która załamała się w śledztwie podczas tortur. Areszto-
wany przez gestapo latem 1940 r. w Krakowie. Deportowany do KL Auschwitz 
8.10.1940 r. w transporcie 342 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo 
u. SD z dystryktu krakowskiego GG – z więzień policyjnych w Krakowie i Tar-
nowie. Nr więźniarski 5939. Rozstrzelany 12.6.1942 r. (według dokumentacji 
SS 15.6.1942 r.) pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I w egzekucji 60 więźniów 
politycznych-Polaków skierowanych do obozu w l. 1940-1942 z Katowic, Krakowa 
i Sosnowca. 

APMA-B. Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/4, nr inw. 31534, t. 4, 

k. 547. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 315, 327. Akt zgonu Stanisława Szatkowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano nieżyt jelit  
przy wycieńczeniu organizmu (Darmkatarrh bei Körperschwäche).

Zdjęcie obozowe Stanisława 
Szatkowskiego, więźnia 
politycznego nr 16382. 
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Jedna z kart książki stanów dziennych obozu (Stärkebuch), na której figuruje  
Stanisław Szczepaniec, więzień nr 5939. 

Zdjęcie obozowe Stanisława 
Szczepańca, więźnia 

politycznego nr 5939. 

Szczęsny Roman 

Ur. 27.3.1904 r., Osiny, pow. Częstochowa. Gajowy w Nadleśnictwie Olsztyn (Złoty 
Potok) k. Częstochowy. Aresztowany przez gestapo za ujęcie we wrześniu 1939 r. 
niemieckiego dywersanta. Deportowany do KL Auschwitz 6.12.1941 r. w trans-
porcie 64 więźniów politycznych skierowanych przez placówkę gestapo z Opola. 
Nr więźniarski 23826. Nie przeżył wojny. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 5, k. 449. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 489. 

Szymański Józef 

Ur. 1909 r. Gajowy do spraw łowieckich w Nadleśnictwie Spała. Podczas okupacji 
niemieckiej w konspiracji AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniar-
ski nieznane. Nie przeżył wojny. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 502. 

Tarchalski Stanisław 

Ur. 9.6.1887 r., Aleksandrów. Nadleśniczy w Nadleśnictwie Dzięki (Sandomierz). 
Aresztowany przez gestapo 5.7.1942 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Deportowany 
do KL Auschwitz 15.9.1942 r. w transporcie 98 więźniów politycznych – przeważ-
nie zaangażowanych w działalność konspiracyjną – skierowanych przez Sipo u. SD 
z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 63730. Zginął w obozie 4.4.1943 r. 
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K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 818, 829. 

Tomczak Jan 

Ur. 29.11.1901 r., Franklinów, pow. Ostrów Wielkopolski. Leśniczy. Deportowany 
do KL Auschwitz 8.9.1943 r. w transporcie 44 więźniów politycznych skierowanych 
przez placówkę gestapo w Łodzi (Kraj Warty). Nr więźniarski 149034. Przeniesio-
ny 24.6.1944 r. do KL Buchenwald. Prawdopodobnie nie przeżył wojny. 

APMA-B. Zespół kwestionariuszy osobowych więźniów (Personalbogen). Sygn., t. 51, s. 66, 

kwestionariusz osobowy więźnia Jana Tomczaka; Lista transportowa do KL Buchenwald. 

Sygn. D-Bu, t. 4, k. 21; Książka stacji Rtg szpitala więźniarskiego. Sygn. D-Au I-5/20, nr inw. 

5039, t. 2, k. 57. 

B. Piętka, Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski…, t. II, s. 896. 

Zdjęcie obozowe Stanisława 
Tarchalskiego, więźnia 
politycznego nr 63730.

Trzeciak Ludwik 

Ur. 17.8.1916 r., Kiełbasy, pow. Sieradz. Gajowy. Zamieszkały: Bogusy, pow. 
Sieradz. Podczas okupacji niemieckiej uczestniczył w działalności konspiracyj-
nej. Deportowany do KL Auschwitz 31.3.1943 r. przez placówkę gestapo Łodzi 
w transporcie zbiorowym 103 więźniów. Nr więźniarski 111614. W KL Auschwitz 
pracował w komandzie DAW (Niemieckie Zakłady Wyposażenia – Deutsche Ausrüs-
tungswerke). Przeniesiony 18.2.1944 r. do KL Buchenwald (nr więźniarski 32230). 
Przeżył wojnę. 

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Ludwika Trzeciaka z kartoteki  
KL Buchenwald. Odnotowano w niej jego numery więźniarskie w KL Auschwitz (111614)  
i KL Buchenwald (32230), zawód (gajowy – Forstgehilfe), daty osadzenia w KL Auschwitz 

(31.3.1943 r.) i przeniesienia do KL Buchenwald (18.2.1944 r.) oraz przyczynę aresztowania 
(działalność antypaństwowa – staatsfeindliche Betätigkeit). 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 4992-94/07 dot. byłego więźnia Ludwika 
Trzeciaka; Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Ludwika Trzeciaka.
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Ungeheuer Stanisław Wiesław 

Ur. 22.5.1899 r., Stryj. Inżynier leśnik. Absolwent Wydziału Rolniczo-Lasowego 
Politechniki Lwowskiej. Nadleśniczy w Nadleśnictwie Marcule (Starachowice). 
Podczas okupacji niemieckiej odmówił podpisania Volkslisty. Aresztowany za ukry-
wanie dwóch zbiegłych Francuzów, którzy okazali się konfidentami. Deportowany 
do KL Auschwitz 15.9.1942 r. w transporcie 98 więźniów politycznych – prze-
ważnie zaangażowanych w działalność konspiracyjną – skierowanych przez Sipo 
u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 63733. Jako fachowiec został 
zatrudniony w biurze Centralnego Zarządu Budowlanego SS (Zentralbauleitung 
der Waffen SS und Polizei Auschwitz). Przeniesiony w 1944 r. do KL Gross-Rosen 
(nr więźniarski 77272), następnie do KL Buchenwald (nr więźniarski 128850). 
Przeżył wojnę. Po wojnie powrócił do zawodu leśnika. 

Waldeck Marian

Rtm. WP. Podczas okupacji niemieckiej komendant obwodu ZWZ Gorlice, ps. Kąt-
ski. Zatrudniony fikcyjnie na potrzeby konspiracji jako leśniczy lasów prywatnych 
Stanisławy Groblewskiej w Bystrzycy Szymbarskiej, pow. Gorlice. Aresztowany 
w lipcu 1941 r. i poddany śledztwu w placówkach gestapo w Gorlicach i Jaśle. 
Skierowany do więzienia w Tarnowie, a następnie do KL Auschwitz, gdzie praw-
dopodobnie zginął. Nr więźniarski nieznany. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

Wąsik Antoni 

Ur. 10.6.1900 r., Mokra, pow. Końskie. Gajowy w lasach dóbr Końskie Wielkie, 
Nadleśnictwo Końskie. Zagrożony aresztowaniem z powodu działalności kon-
spiracyjnej przeprowadził się do Gosania, pow. Końskie. Tam aresztowany na 
początku kwietnia 1943 r. i poddany brutalnemu śledztwu w placówce gestapo 
w Kielcach. Deportowany do KL Auschwitz 3.6.1943 r. w transporcie 528 więź-
niów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. 
Nr więźniarski 123580. W 1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald (nr więźniarski 
79740), gdzie zginął. 

K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. III, s. 1204. 

Zdjęcie obozowe Stanisława 
Wiesława Ungeheuera, więźnia 

politycznego nr 63733.

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./1376, nr inw. 166045, t. 108 d, ankieta byłego więźnia 

Stanisława Wiesława Ungeheuera; Wykaz więźniów KL Auschwitz zmarłych (1965-1974) z te-

renu miasta Łodzi. Sygn. Mat./1217, t. 100 a; Lista „Baubüro-Zentralbauleitung im Auschwitz” 

z 16.2.1943 r., „Przegląd Geodezyjny” nr 2 z 1947 r. Sygn. Art./442, nr inw. 156941, t. 19, s. 43. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 818, 829. 
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Wierusz-Kowalski Marian Karol 

Ur. 1888 r. Leśnik, administrator majątku leśnego księżnej Ludwiki Lubomirskiej 
w Gułowie, pow. Łuków. Podczas I wojny światowej żołnierz II Brygady Legionów 
Polskich. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. W 1940 r. sam zgłosił 
się na posterunek policji niemieckiej na wieść o aresztowaniu najmłodszego syna 
Tomasza (ur. 1925 r.) – ujętego za ukrywających się braci Jerzego i Jana. Osadzony 
w areszcie Sądu Grodzkiego w Adamowie (pow. Łuków) i poddany brutalnemu 
śledztwu. Następnie umieszczony w więzieniach w Radzyniu i na Zamku Lubel-
skim. Deportowany do KL Auschwitz 14.10.1940 r. wraz z synem Tomaszem 
(nr więźniarski 5974) w pierwszym transporcie z dystryktu lubelskiego GG, w któ-
rym Sipo u. SD skierowały do obozu 64 więźniów politycznych. Nr więźniarski 
5976. Podczas karnego apelu zarządzonego przez władze obozowe w odwecie za 
ucieczkę więźnia nabawił się odmrożenia stóp, co stało się przyczyną jego śmierci. 
Zmarł w szpitalu więźniarskim prawdopodobnie w pierwszej połowie stycznia 
1941 r. (telegram zawiadamiający rodzinę o śmierci władze obozowe datowały 
na 14.1.1941 r.). Syn Tomasz został zwolniony z obozu jesienią 1941 r. w wyniku 
starań rodziny i włączył się później w działalność konspiracyjną w AK. 

Relacja Krystyny Rachwał, wnuczki Mariana Karola Wierusza-Kowalskiego, 
na podstawie informacji przekazanych jej przez córkę dozorcy aresztu 

sądowego w Adamowie (pow. Luków), zatrudnionej w 1940 r.  
przy sprzątaniu aresztu

Późnym popołudniem przywieźli Niemcy Mariana Kowalskiego, zarządcę 
Gułowa. [Córka dozorcy aresztu] zapamiętała go jako postawnego, wysokiego, 
przystojnego mężczyznę. Był okrutnie pobity, miał oderwaną wargę, złamaną 
rękę, poranione od bicia plecy, podartą koszulę od uderzeń (zapamiętała, że 
była to koszula w błękitne paski). Twarz miał zalaną krwią. Został rzucony 
na pryczę. Nie mógł mówić, wydawał z siebie jedynie jęki. Chciała w jakiś 
sposób mu pomóc, ale jedyne co mogła zrobić, to otrzeć mu usta z krwi. Była 
tak wstrząśnięta tym widokiem, że nie poszła na drugi dzień do aresztu, ale 
wysłała starszą od siebie kuzynkę. Ta wróciła z wiadomością, że Mariana 
Kowalskiego już tam nie ma. Został wywieziony do Radzynia, następnie na 
Zamek w Lublinie, a potem do KL Auschwitz, gdzie zmarł w 1941 r. 

Źródło: APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 318/08 dot. byłego 

więźnia Mariana Karola Wierusza-Kowalskiego. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./19312, nr inw. 185551, ankieta byłego więźnia Maria-

na Karola Wierusza-Kowalskiego; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 318/08 dot. by-

łego więźnia Mariana Karola Wierusza-Kowalskiego; Zespół Telegramy. Sygn. D-Au I-1/616, 

nr  inw. 185563, t. 6, telegram zawiadamiający o śmierci w KL Auschwitz więźnia Mariana 

Karola Wierusza-Kowalskiego z 14.1.1941 r. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, t. I, 

s. 62, 64, 75, 76, 81. 

Wilk Józef 

Gajowy w Leśnictwie Borowa, Nadleśnictwo Dąbrowa Zielona (pow. Częstocho-
wa). Podczas okupacji niemieckiej współpracował z AK. Data deportacji do KL 
Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Nie przeżył wojny. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 550. 

Wisłocki Adam 

Ur. 30.7.1888 r., Łuszczyce, pow. Brześć n. Bugiem. Leśnik. Aresztowany przez 
gestapo 19.1.1943 r. w majątku Szczyty koło Białobrzegów wraz z grupą prze-
bywających tam osób, w tym żoną Zofia Wisłocką (nr więźniarski 35148). Oboje 
zostali deportowani do KL Auschwitz 12.2.1943 r. w transporcie 606 więźniów 
i 137 więźniarek politycznych skierowanych do obozu przez Sipo u. SD z dystryktu 
radomskiego GG. Nr więźniarski nieznany. Prawdopodobnie nie przeżył wojny. 
Zofia Wisłocka (ur. 29.2.1897 r.) zginęła w obozie 2.4.1943 r. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. II, s. 1007, t. IV, s. 1759, 1784. 
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Wojdala Antoni 

Ur. 15.4.1907 r., Kuraszków, pow. Tomaszów Mazowiecki. Leśniczy. Zamieszkały: 
Kraśnica, pow. Tomaszów Mazowiecki. Data deportacji do KL Auschwitz i numer 
więźniarski nieznane. Zginął w obozie 3.11.1942 r. 

Wolski Wisław 

Ur. 1.3.1901 r., Petersburg (Rosja). Leśniczy. Zamieszkały: Warszawa. Deporto-
wany do KL Auschwitz 6.4.1941 r. w transporcie 1249 więźniów politycznych – 
przeważnie zaangażowanych w działalność konspiracyjną – skierowanych przez 
Sipo u. SD z dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 14508. Zginął w obozie 
25.10.1941 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. D-AuI-2/27, nr inw. 172362, t. 26, k. 1205, akt zgonu 38721/1942 

więźnia Antoniego Wojdali. 

Akt zgonu Antoniego Wojdali. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci 

podano niewydolność serca 
(Herzschwäche). Akt zgonu Wisława Wolskiego. 

Jako oficjalną przyczynę śmierci 
podano zapalenie opłucnej 

(Rippenfellentzündung).

Zdjęcie obozowe Wisława 
Wolskiego, więźnia 

politycznego nr 14508.
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APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, t. 2, 

k. 155; Książka szpitala więźniarskiego-chirurgia (HKB-21). D-Au I-5/4, nr inw. 187320, t. 4, 

k. 37; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/2, nr inw. 171825, t. 3, k. 202, akt zgonu nr 3202/1941 

więźnia Wisława Wolskiego.

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 219. 

Woźniak Zygmunt 

Gajowy w Leśnictwie Babsk, Nadleśnictwo Rawa Mazowiecka. Podczas okupacji 
niemieckiej żołnierz AK. Aresztowany przez gestapo w 1943 r. Data deportacji do 
KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Nie przeżył wojny. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 562. 

Wróblewski Eugeniusz 

Ur. 30.12.1900 r., Hamernia, pow. Biłgoraj. Leśniczy w Leśnictwie Dęba Nadle-
śnictwa Brudzewice (pow. Opoczno). Aresztowany 10.3.1941 r. w Tomaszowie 
Mazowieckim za współpracę z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego mjr. 
Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Poddany brutalnemu śledztwu przez placówkę 
gestapo w Tomaszowie Mazowieckim. Deportowany do KL Auschwitz 5.4.1941 r. 
w transporcie 536 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 12998. Zginął w obozie prawdopodobnie 
w czerwcu 1941 r. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 
t. 2, k. 128. 
M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 565. 
K. Busse, P. Kacprzak, Lasy i leśnicy radomskiej dyrekcji… 
F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 
t. I, s. 225. 

Wróblewski Walenty 

Ur. 26.8.1923 r., Stachów, pow. Radom. Leśnik. Podczas okupacji niemieckiej żoł-
nierz AK plutonu „Sowa”, wchodzącego w skład III Podobwodu-Białobrzegi w Ob-
wodzie Radomskim Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Łącznik pomiędzy War-
szawą a powiatem radomskim, ps. „Mały”. Aresztowany przez gestapo w styczniu 
1943 r. w mieszkaniu konspiracyjnym przy ulicy Pańskiej 88/1 w Warszawie razem 
z bratem Michałem, kilka dni po nieudanej próbie aresztowania braci Wróblew-
skich nocą 10.1.1943 r. w ich domu rodzinnym w Nowym Stachowie, pow. Radom. 
Do połowy lutego 1943 r. więziony w więzieniu policyjnym na Pawiaku w Warsza-
wie, następnie na oddziale politycznym więzienia w Radomiu. Deportowany do KL 
Auschwitz 18.3.1943 r. w transporcie 465 więźniów politycznych skierowanych 
przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG. Nr więźniarski 109192. Przebywał 
na kwarantannie wejściowej w obozie KL Auschwitz II (Birkenau) w bloku 24 
odcinka kwarantanny męskiej BIa. Przeniesiony 13.8.1943 r. do KL Mauthausen 
(nr więźniarski 34035). Przebywał w obozach mauthausenowskich Gusen I (nr 

Eugeniusz Wróblewski  
(1900-1941), ps. „Wrona”.  

Fot. udostępniona  
przez wnuczkę Olgę Dotko.
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więźniarski 14709) i Wiener Neudorf. W kwietniu 1945 r. ewakuowany w marszu 
pieszym do obozu głównego KL Mauthausen, a stamtąd do podobozu Gusen II. 
Tam wyzwolony 5.5.1945 r. W KL Ausch witz znaleźli się też jego brat por. Teodor 
Wróblewski, ps. „Grab” (nr więźniarski nieznany) – nauczyciel i tak jak pozosta-
li bracia żołnierz plutonu AK „Sowa”, deportowany w nieznanym transporcie 
w październiku 1943 r., przeniesiony do KL Gross-Rosen i tam zamordowany; 
siostra Irena Wróblewska (ur. 4.11.1926 r, nr więźniarski 37259) i szwagierka 
Stanisława Wróblewska (ur. 1.1.1921 r., nr więźniarski 37260) – obie depor-
towane 3.3.1943 r. w transporcie 33 więźniarek politycznych skierowanych do 
obozu przez Sipo u. SD z dystryktu radomskiego GG, w 1944 r. przeniesione 
do KL Ravensbrück, przeżyły wojnę. Brat Michał Wróblewski, ps. „Kłos” (mąż 
Stanisławy) został zamordowany przez gestapo podczas śledztwa (ewentual-
nie rozstrzelany po śledztwie w miejscu straceń „Firlej” w Radomiu), brat Jan 
Wróblewski, ps. „Lipa”, deportowany do KL Gross-Rosen, a następnie do KL Da-
chau (przeżył obozy), a ich matka – Maria Wróblewska – została zastrzelona 
10.1.1943 r. przez policjantów niemieckich na progu swojego domu w Nowym 
Stachowie, kiedy próbowała opóźnić wejście policji niemieckiej i umożliwić w ten 
sposób, co jej się udało, ucieczkę synów. 

APMA-B. Zespół KL Mauthausen. Sygn. D-Mau-3a/27863, nr inw. 100673, karta personalna 

więźnia Walentego Wróblewskiego. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 565. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia…, 

t. I, s. 66, t. II, s. 1019, 1020-1021, 1042, 1057, t. IV, s. 1787, 1801. 

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Walentego Wróblewskiego z kartoteki  
KL Mauthausen. Odnotowano w niej przeniesienie Walentego Wróblewskiego 13.8.1943 r.  

do podobozu mauthausenowskiego Gusen, jego numer więźniarski 34035 w KL Mauthausen
oraz skierowanie 16.8.1943 r. do podobozu mauthausenowskiego Wiener Neudorf  

w charakterze robotnika rolnego.



294 295

PRACOWNICY SŁUŻBY LEŚNEJBOHDAN PIĘTKA

Wyrębkiewicz Wawrzyniec 

Ur. 18.8.1896 r., Naszów, pow. Opatów. Leśniczy. Zamieszkały: Weryki, pow. 
Chełm Lubelski. Deportowany do KL Auschwitz 24.5.1941 r. w transporcie 487 
więźniów politycznych – w większości aresztowanych za działalność konspira-
cyjną – skierowanych z więzienia policyjnego na Zamku Lubelskim przez Sipo u. 
SD dystryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 16471. Zginął w obozie 3.9.1941 r. 

Akt zgonu Wawrzyńca Wyrębkiewicza. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci 

podano nieżyt jelit przy wycieńczeniu 
organizmu (Darmkatarrh bei 

Körperschwäche). 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 2094/74 dot. byłego więźnia Wawrzyńca 

Wyrębkiewicza; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 

4279, t. 3, k. 205: Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/1, nr inw. 171824, t. 1, k. 1276, akt zgonu 

nr 1278/1941 więźnia Wawrzyńca Wyrębkiewicza. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 304. 

Zacharaj Józef 

Ur. 1904 r. Leśniczy w Nadleśnictwie Wisła. Podczas okupacji niemieckiej współ-
pracował z partyzantką AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski 
nieznane. Nie przeżył wojny. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 571. 

Zarychta Władysław 

Ur. 4.2.1919 r., Bochnia. Leśnik. Zamieszkały: Bochnia. Aresztowany prawdopo-
dobnie za działalność konspiracyjną. Deportowany do KL Auschwitz 10.1.1941 r. 
w transporcie 271 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu krakowskiego GG – więzień policyjnych w Tarnowie (169 osób) i przy uli-
cy Montelupich 7 w Krakowie (102 osoby). Nr więźniarski 9241. Rozstrzelany 
11.11.1941 r. w pierwszej egzekucji pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I, podczas 
której stracono 80 Polaków przywiezionych z więzienia policyjnego w Mysłowi-
cach, 27 więźniów – w większości Polaków – osadzonych w areszcie obozowym 
w bloku 11 obozu Auschwitz I i 44 więźniów-Polaków wyznaczonych przez wy-
dział polityczny KL Auschwitz. Władysław Zarychta znalazł się w trzeciej grupie 
rozstrzelanych – wyznaczonej przez wydział polityczny. 
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Akt zgonu Władysława Zarychty. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
rozstrzelanie z powodu oporu wobec przymusu państwowego 

 (Erschießung wegen Widerstand gegen Staatsgewatl). W dokumencie podano 
fałszywą datę śmierci (10.11.1941 r.). W rzeczywistości Władysław Zarychta 

zginął w egzekucji pod Ścianą Śmierci 11.11.1941 r. 

Zdjęcie obozowe  
Władysława Zarychty, więźnia 

politycznego nr 9241. 

APMA-B. Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 1, k. 22; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/87, nr inw. 72782, k. 250; Wykaz mieszkań-

ców Bochni i Ziemi Bocheńskiej – więźniów KL Auschwitz. Sygn. Mat./1892, nr inw. 178822, 

t. 259.; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/2, nr inw. 171825, t. 3, k. 1286, akt zgonu nr 4296/1941 

więźnia Władysława Zarychty. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 415, 424. 

Zdanowicz Tadeusz 

Ur. 3.8.1910 r., Druskienniki, pow. Grodno. Inżynier leśnik w leśnictwie prywat-
nym Planta. Zamieszkały: majątek Planta, pow. Radzyń Podlaski. Aresztowany 
przez policję niemiecką 8.4.1941 r. w czasie masowych aresztowań w majątkach 
ziemskich na terenie dystryktu lubelskiego GG. Do 24.4.1941 r. więziony w aresz-
cie policyjnym w Radzyniu Podlaskim, następnie do 24.5.1941 r. w więzieniu 
policyjnym na Zamku Lubelskim. Deportowany do KL Auschwitz 24.5.1941 r. 
w transporcie 487 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu lubelskiego GG. Nr więźniarski 16163. Zginął w obozie 19.9.1941 r. 

Zdjęcie obozowe Tadeusza 
Zdanowicza, więźnia 

politycznego nr 16163. 
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Akt zgonu Stanisława Zerygiewicza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność mięśnia sercowego (Herzmuskelinsuffizienz).

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./2197, nr inw. 44821, ankieta byłego więźnia Tadeusza 

Zdanowicza; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 4279, 

t. 2, k. 200. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 577. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. I, s. 292. 

Zerygiewicz Stanisław Zygmunt 

Ur. 25.6.1903 r., Burty k. Horożanki, pow. Stanisławów (w II RP pow. Buchacz). 
Inżynier leśnik. Leśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Korytnicy, pow. 
Horochów. Podczas okupacji niemieckiej zamieszkały: Dobra, pow. Limanowa. 
Prawdopodobnie ujęty podczas jednej z masowych obław policyjnych na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa, które zostały zarządzone 11.1.1943 r. przez Hein-
richa Himmlera. Akcja ta miała na celu sterroryzowanie społeczeństwa polskiego 
w związku z coraz większą aktywnością polskich organizacji podziemnych oraz po-
jawieniem się wśród Polaków oznak satysfakcji po klęskach niemieckich w Afryce 
Północnej i pod Stalingradem. W wyniku obław w styczniu 1943 r. ujęto w GG ok. 
10 tys. Polaków, których następnie w większości deportowano do KL Auschwitz 
i KL Lublin (Majdanek). S. Zerygiewicz został osadzony 19.1.1943 r. w więzieniu 
policyjnym w Tarnowie. Deportowany do KL Auschwitz 28.1.1943 r. w trans-
porcie 1477 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu 
krakowskiego GG – z więzień policyjnych w Krakowie i Tarnowie, prawdopodobnie 
w większości ofiar wspomnianej akcji represyjnej. Nr więźniarski nieznany. Zginął 
w obozie 26.2.1943 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/35, nr inw. 172370, t. 8, k. 714 akt zgonu nr 11218/ 

1943 więźnia Stanisława Zygmunta Zerygiewicza; Sygn. IZ-4/więz. Tarnów/2a, nr inw. 

155909, t. 5, k. 346. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1939-1949 na terenie 

Wołynia, www.krosno.lasy.gov.pl (dostęp 14.07.2020). 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1689. 
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Żak Józef 

Ur. 14.12.1913 r., Stale, pow. Tarnobrzeg. Gajowy w Nadleśnictwie Buda Stalowska 
(pow. Tarnobrzeg). Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Deportowany do KL 
Auschwitz 30.8.1940 r. w transporcie 438 więźniów politycznych skierowanych 
z więzienia policyjnego w Tarnowie przez Sipo u. SD dystryktu krakowskiego 
GG. W transporcie tym znajdowali się przeważnie młodzi Polacy, próbujący do-
trzeć do Polskich Sił Zbrojnych we Francji, schwytani podczas próby nielegalnego 
przekroczenia granicy niemiecko-słowackiej. Nr więźniarski 3697. Przeniesiony 
29.8.1944 r. do KL Sachsenhausen. Przeżył wojnę. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./9929, nr inw. 160526, ankieta byłego więźnia Józefa 

Żaka. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 587. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 292. 

Żmuda Ignacy 

Ur. 11.10.1900 r., Tarnów. Inżynier leśnik. Adiunkt leśny w Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Łucku. Po wybuchu II wojny światowej powrócił do Tarnowa. Żoł-
nierz ZWZ. W jego domu znajdowała się drukarnia prasy podziemnej. Areszto-
wany przez gestapo 18.10.1940 r. w Tarnowie wraz z trzema braćmi i szwagrem. 
Więziony w więzieniu policyjnym w Tarnowie. Deportowany do KL Auschwitz 
5.4.1941 r. w transporcie 933 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo 
u. SD z dystryktu krakowskiego GG – z więzień policyjnych w Krakowie i Tarno-
wie. Nr więźniarski 11436. Razem z nim deportowano jego braci: dr. Franciszka 
Żmudę (nr 11431, † 13.2.1942 w KL Auschwitz) – przed wojną zastępcę dyrek-
tora gimnazjum w Bielsku, następnie dyrektora gimnazjum w Boguminie, który 
podczas okupacji niemieckiej wydawał w Tarnowie nielegalny biuletyn; oraz Jana 
(nr 11435). Trzeci brat – Józef – został zamordowany 4.2.1941 r. podczas śledztwa 
w placówce gestapo w Tarnowie. Ignacy Żmuda został rozstrzelany 14.6.1942 r. 

(według dokumentacji SS 16.6.1942 r.) pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz I w eg-
zekucji 200 więźniów politycznych-Polaków skierowanych do obozu w l. 1940-
1942 przez Sipo u. SD z dystryktów krakowskiego, radomskiego i warszawskiego 
GG oraz placówki Stapo z Katowic, Łodzi, Poznania i in. W tej samej egzekucji 
zginął brat Jan. 

Jedna z kart listy nowo przybyłych więźniów (Zugangsliste) transportu z 
dystryktu krakowskiego GG z 5.4.1941 r.,  

na której figuruje Ignacy Żmuda, więzień nr 11436.
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APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./2216, nr inw. 44840 (K: V-26/848/57), ankieta byłego 

więźnia Ignacego Żmudy; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 261/89 dot. byłego więź-

nia Ignacego Żmudy; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I -2/1, nr 

inw. 4279, t. 2, k. 102; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/4, nr inw. 

31534, t. 4, k. 550. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 588. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1939-1949 na terenie 

Wołynia… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. I, s. 473, 519. 

NN 

Leśniczy w Leśnictwie Leszczyny, gm. Fredropol, pow. Przemyśl. Aresztowany 
w 1941 r. przez policję ukraińską jako podejrzany o działalność konspiracyjną. 
Przekazany w ręce gestapo i deportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

Bednarski Marian 

Ur. 17.3.1925 r., Zamość, gm. Kampinos, pow. Sochaczew. Robotnik leśny. Aresz-
towany latem 1943 r. przez placówkę gestapo dla rejencji ciechanowskiej z siedzibą 
w Płocku jako podejrzany o udział w działaniach partyzanckich Gwardii Ludowej. 
Deportowany do KL Auschwitz 26.10.1943 r. przez placówkę gestapo dla rejencji 
ciechanowskiej w transporcie zbiorowym 48 więźniów. Nr więźniarski 159008. 
Prawdopodobnie nie przeżył wojny. 

APMA-B. Akta placówki gestapo dla rejencji ciechanowskiej. Sygn. IZ-11/Gestapo Ciecha-

nów/3, nr inw. 174289, t. 2, k. 279; Książka zwrotów przesyłek pocztowych. Sygn. D-Au I-1/1, 

nr inw. 30664, t. 1, k. 91. 

Bębenek Mieczysław 

Ur. 3.1.1922 r. (1.3.1922 r.), Bór Biskupi, pow. Olkusz i tam zamieszkały. Robotnik 
leśny. Deportowany do KL Auschwitz jako więzień policyjny i rozstrzelany pod 
Ścianą Śmierci 22.10.1943 r. w egzekucji 111 Polaków (25 kobiet i 86 mężczyzn) – 
więźniarek i więźniów policyjnych, skierowanych z więzienia policyjnego w Mysło-
wicach i skazanych na karę śmierci przez policyjny sąd doraźny (Standgericht) dla 
rejencji katowickiej i opolskiej pod przewodnictwem szefa Policji Bezpieczeństwa 
i SD w Prowincji Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera Johannesa Thümmlera. 

ROBOTNICY LEŚNI I INNI 
PRACOWNICY ZATRUDNIENI 

NA RZECZ SŁUŻBY LEŚNEJ

BOHDAN PIĘTKA
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Buchalik Ernest 

Ur. 7.9.1925 r., Gotartowice, pow. Rybnik i tam zamieszkały. Robotnik leśny. 
Współorganizator Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej – założonej w 1940 r. 
przez ślusarza Alojzego Frelicha. Członkowie organizacji wywodzili się głównie 
z Gotartowic, a jej zasięg działania wychodził poza powiat rybnicki. Od lipca 
1941 r. organizacja wydawała konspiracyjne pismo „Zew Wolności”, którego kol-
portażem zajmował się m.in. Ernest Buchalik. Nielegalnie zbierano też wśród lud-
ności polskiej pieniądze na pomoc dla rodzin, których członkowie przebywali w hi-
tlerowskich więzieniach i obozach. Brat Ernesta – Franciszek (ur. 15.12.1920 r.) 
– został powieszony 27.7.1942 r. w publicznej egzekucji w Gotartowicach. Ich 
matka – Franciszka Buchalik (nr więźniarski 19714), działaczka Towarzystwa 
Polek i uczestniczka konspiracji w PTOP – została deportowana do KL Auschwitz 
15.9.1942 r. w transporcie z Katowic. Zginęła w obozie 16.10.1942 r. Ojciec Wil-
helm (1897-1939) – uczestnik trzech powstań śląskich i działacz Związku Po-
wstańców Śląskich, został aresztowany przez gestapo we wrześniu 1939 r. i za-
mordowany. Ernest Buchalik został deportowany do KL Auschwitz 17.7.1942 r. 
Nr więźniarski 47692. Zginął w obozie 5.9.1942 r. 

Polska Tajna Organizacja Powstańcza powstała w 1940 r. w Gotartowicach 
k. Rybnika. Jej założycielami byli młodzi robotnicy i harcerze z XIII Drużyny 
Harcerzy im. Witolda Regera w Gotartowicach, pochodzący z rodzin po-
wstańców śląskich: Alojzy Frelich (pierwszy komendant), Ernest, Franciszek 
i Paweł Buchalikowie (Franciszek i Paweł nie byli ze sobą spokrewnieni), 
Paweł Holek, Alojzy Mura i in. W ich gronie zapadła decyzja o wydawaniu 
konspiracyjnej gazetki „Zew Wolności”, która ukazywała się co tydzień lub 
dwa tygodnie w nakładzie od 200 do 240 egzemplarzy. Pierwszy numer 
nosił datę 11 lipca 1941 r. Do czasu rozbicia organizacji przez gestapo wy-
szło kilkadziesiąt numerów tego pisma. Zasięg działania PTOP obejmował 
powiaty rybnicki, pszczyński, Mikołów, a nawet Szczakową, Koźle i Gliwice. 
W Boguszowicach k. Rybnika komendantem PTOP był Edward Korduła, 
w Rybniku – Benedykt Stajer, w Żorach – Karol Słotny, w kopalni „Jan-
kowice” i w hucie „Silesia” – Alojzy Holek. Z czasem organizacja została 
podzielona na komendantury powiatowe. Komendantem na powiat rybnicki 
został Ferdynand Neuman, przedwojenny oficer WP. 

Akt zgonu Mieczysława Bębenka. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
nagły atak serca (Plötzlicher Herztod), co było w KL Auschwitz 
typowym sposobem maskowania przyczyny śmierci więźniów 

zamordowanych w egzekucji. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/43, nr inw. 172378, t. 21, k. 855, akt zgonu nr 30879/ 

1943 więźnia Mieczysława Bębenka; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/87, nr inw. 72782, 

k. 256. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 694. 
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Podstawowym zadaniem konspiracyjnym PTOP była pomoc finansowa 
dla rodzin aresztowanych powstańców śląskich. Opieką otoczono ponad 
109 rodzin powstańczych, w tym 30 najbiedniejszych, które otrzymywały 
miesięczne zapomogi w wysokości 30 marek. Fundusze pochodziły z dobro-
wolnego opodatkowania się na ten cel członków PTOP. Kolejnym zadaniem 
PTOP była rozbudowa sieci kolportażu „Zewu Wolności”. Kolportaż pisma, 
które szybko zdobyło uznanie ludności polskiej na ziemi rybnickiej i docierało 
nawet do Pszczyny i Bielska, organizowała młodzież harcerska i robotnicza, 
w tym m.in.: Ernest Buchalik, Jan Emrych, Paweł Holek, Paweł Juraszczyk, 
Bolesław Kocztorz, Edward Korduła, Sylwester Kula, Benedykt Stajer, Wa-
lenty Sojka i Bolesław Śpiewok (uczeń z Żor i młodociany poeta). 

Ponadto PTOP prowadziła akcję propagandową wśród tysięcy polskich 
robotników zatrudnionych przy budowie niemieckich fabryk zbrojeniowych 
w Łabędach, Koźlu i Kędzierzynie oraz akcję sabotażową w przemyśle nie-
mieckim, którą kierował Franciszek Buchalik. Akcja sabotażowa w przemy-
śle miała charakter ograniczony, żeby nie spowodować odwetowych represji 
niemieckich na ludności polskiej. 

W styczniu 1941 r. powstał przy placówce PTOP w Gotartowicach za-
lążek oddziału partyzanckiego, liczącego 12 ludzi. Grupę tę tworzyły osoby 
zagrożone powołaniem do Wehrmachtu. Dowódcą oddziału został harcerz 
Jerzy Klejnot, który zginął wraz z innym partyzantem przy wysadzaniu 
mostu kolejowego na linii Rybnik-Żory. 

W maju 1942 r. PTOP liczyła około 500 członków, skupionych w 50 
placówkach. W nocy z 22 na 23.5.1942 r. kordon policji niemieckiej otoczył 
Gotartowice, a do miejscowości wkroczyło gestapo. Podczas próby aresz-
towania, w wyniku wymiany strzałów, zginął ostatni komendant PTOP 

– Paweł Holek. Podczas tej obławy aresztowano 18 członków PTOP – 15 
mężczyzn i trzy kobiety. Wkrótce przeprowadzono drugą i trzecią obławę, 
w wyniku której zatrzymano kolejno 62 i 72 osoby. Część z aresztowanych 
zginęła w KL Auschwitz. Śmierć znaleźli tam m.in.: Ernest Buchalik, Paweł 
Juraszczyk, Bolesław Kocztorz, Sylwester Kula, Paweł Podleśny, Alojzy 
Smołka, Bolesław Śpiewok oraz rozstrzelani jako więźniowie policyjni pod 
Ścianą Śmierci: Jan Emrych, Edward Korduła, Walenty Sojka, Benedykt 
Stajer. Była to młodzież w wieku 16-21 lat. 

27.7.1942 r. w godzinach porannych gestapo przywiozło z KL Ausch-
witz do Gotartowic Franciszka i Pawła Buchalików, których niemiecki sąd 

doraźny skazał 2.7.1942 r. na karę śmierci. Powieszono ich publicznie 
w obecności ok. 5 tys. mieszkańców Gotartowic, Rybnika i okolicznych miej-
scowości, zmuszonych przez policję niemiecką do przyglądania się egzekucji. 
Przed śmiercią zdążyli krzyknąć „Niech żyje Polska!” i „Jeszcze Polska nie 
zginęła!”. 

W raporcie sporządzonym 26.10.1942 r. na polecenie szefa Policji Bez-
pieczeństwa i SD w Prowincji Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera 
Rudolfa Mildnera, napisano mi.in., że podczas rewizji w mieszkaniu rodzi-
ców Pawła Holka znaleziono pistolet wojskowy z ośmioma nabojami, części 
karabinu z nabojami, powielacz, maszynę do pisania, radio, paczkę bibuły, 
znaczną ilość gotowych egzemplarzy „Zewu Wolności” i 519 marek nie-
mieckich. Wedle tego raportu niemiecki sąd doraźny skazał na karę śmierci 
także należących do PTOP robotników ze Szczakowej: Antoniego Marszałka, 
Jana Tekielaka, Mieczysława Tekielaka i Edwarda Wagnera. Rozstrzelano 
ich 2.7.1942 r. w KL Auschwitz. Ponadto 17 członków PTOP, którzy mieli 
obywatelstwo niemieckie, przekazano do postępowania specjalnego i rów-
nież rozstrzelano w KL Auschwitz. 

Pierwszy komendant organizacji – Alojzy Frelich – został ujęty 
22.6.1942 r. na terenie Austrii podczas próby przekroczenia granicy nie-
miecko-szwajcarskiej. Aresztowanie pod fałszywym nazwiskiem Kolecki 
ocaliło mu życie. Został osadzony w KL Flossenbürg (nr więźniarski 2251), 
następnie w KL Mauthausen (nr więźniarski 56625) i KL Mauthausen-
Gusen, gdzie doczekał wyzwolenia 5.5.1945 r. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 4617-4618/87 i 1876/91 dot. byłego 

więźnia Ernesta Buchalika; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/20, nr inw. 172355, t. 19, k. 1118, 

akt zgonu nr 28174/1942 więźnia Ernesta Buchalika; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-Au 

I-3/2, nr inw. 73750, k. 13. 

J. Ligęza (red.), Ziemia rybnicko-wodzisławska, Katowice 1970, s. 272-273. 

L. Musiolik, Rybniczanie. Słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 27-28. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. I, s. 198. 
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Akt zgonu Ernesta Buchalika. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
niewydolność serca przy nieżycie jelit (Herzschwäche bei Darmkatarrh). 

Frankowicz 

Woźnica w Nadleśnictwie Lutowiska, pow. Lesko. Aresztowany przez gestapo 
podczas pracy w 1943 r. Zginął w KL Auschwitz. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

Gawlas Wincenty 

Ur. 22.2.1913 r., Sopotnia Wielka, pow. Żywiec. Robotnik leśny. Aresztowany 
przez gestapo 9.8.1943 r. w Sopotni Wielkiej i osadzony w więzieniu policyjnym 
w Mysłowicach. Stamtąd deportowany 21.9.1943 r. do KL Auschwitz jako więzień 
polityczny przez placówkę gestapo w Katowicach w transporcie zbiorowym 100 
więźniów. Nr więźniarski 157387. Przeniesiony 26.4.1944 r. do KL Buchenwald 
(nr więźniarski 47881) i skierowany do podobozu buchenwaldzkiego Wansleben, 
gdzie pracował w kopalni soli potasu przedsiębiorstwa Kaliwerk Vereinigte Erns-
thall. Wyzwolony przez wojska amerykańskie podczas ewakuacji KL Buchenwald 
w kwietniu 1945 r. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./9117, nr inw. 158814, ankieta byłego więźnia Wincen-

tego Gawlasa; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3752/72 dot. byłego więźnia Win-

centego Gawlasa; Książka zwrotów przesyłek pocztowych. Sygn. D-Au I-1/1, nr inw. 30644, 

t. 3, k. 289, 341; Kartoteka KL Buchenwald. Karta personalna więźnia Wincentego Gawlasa.

Zdjęcie obozowe Ernesta 
Buchalika, więźnia 

politycznego nr 47692.
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Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Wincentego Gawlasa  
z kartoteki KL Buchenwald. Odnotowano w niej jego numery więźniarskie  

z KL Auschwitz (157387) i KL Buchenwald (47881), daty skierowania  
do KL Auschwitz (21.9.1943 r.) i KL Buchenwald (26.4.1944 r.)  

oraz zawód robotnika leśnego (Waldarbeiter). 

Gierlich Stanisław 

Ur. 26.11.1903 r., Wijewo, pow. Leszno. Robotnik leśny. Zamieszkały: leśniczów-
ka Filipowo (Radomyśl), gm. Wijewo, pow. Leszno. Aresztowany przez gesta-
po 16.11.1940 r. jako podejrzany politycznie. Początkowo więziony w Lesznie, 
a od stycznia 1941 r. w Forcie VII w Poznaniu. Deportowany do KL Auschwitz 
27.11.1941 r. w transporcie zbiorowym 124 więźniów skierowanych przez pla-
cówki gestapo i kripo z Poznania, Łodzi, Bydgoszczy, Ciechanowa, Inowrocławia, 
Gdańska, Szczecina, Grudziądza, Tylży i Królewca. Nr więźniarski 23418. Zginął 
w obozie 22.3.1942 r. 

Akt zgonu Stanisław Gierlicha. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci

 podano obustronne zapalenie płuc 
(Biederseitige Lungenentzündung). 
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APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./2416, nr inw. 45040, ankieta byłego więźnia Stani-

sława Gierlicha; Zugangslisten (listy nowo przybyłych więźniów). Sygn. D-Au I-2/1, nr inw. 

4279, t. 5, k. 435; Księgi zgonów. Sygn. D-Au I-2/5, nr inw. 172340 t. 3, k. 218, akt zgonu 

nr 3220/1942 więźnia Stanisława Gierlicha. 

Golus Władysław 

Ur. 21.5.1904 r., Miedźna k. Pszczyny. Ukończył leśnictwo na Uniwersytecie Po-
znańskim. Pracował jako pisarz w majątku ziemskim i leśnym rodziny Borzewskich 
w Ugoszczu, pow. Rypin. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ. Aresztowany 
pod koniec 1941 r. przez gestapo w Rypinie. Osadzony w więzieniu policyjnym 
w Grudziądzu. Deportowany do KL Auschwitz 5.5.1942 r. w transporcie zbioro-
wym 21 więźniów. Nr więźniarski 34813. Zginął w obozie 11.6.1942 r. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./18250, nr inw. 185467, ankieta byłego więźnia Włady-

sława Golusa; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 5234/91 dot. byłego więźnia Wła-

dysława Golusa; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au I-3/1/4, nr inw. 31534, 

t. 4, k. 527. 

Goryszka Jan 

Ur. 1900 r. Wozak leśny w Nadleśnictwie Ustroń. Aresztowany przez gestapo za 
współpracę z AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. 
Zginął w obozie w 1944 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 167. 

Gutkowski Lejb 

Ur. 29.12.1909 r., Sopoćkinie, pow. Grodno. Żyd-obywatel polski. Robotnik leśny. 
Zamieszkały: Ostryna, pow. Grodno. Data deportacji do obozu i numer więźniarski 
nieznane. Zginął w KL Auschwitz 12.1.1943 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/29, nr inw. 172364, t. 1, k. 1437, akt zgonu nr 1453/ 

1943 więźnia Lejba Gutkowskiego. 

Akt zgonu  
Lejba Gutkowskiego.  

Jako oficjalną przyczynę 
śmierci podano zapalenie  
nerek (Nierenentzündung). 
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Karpeta Franciszek 

Ur. 25.5.1923 r., Milówka, pow. Żywiec i tam zamieszkały. Robotnik leśny. Depor-
towany do KL Auschwitz jako więzień policyjny i rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 
29.11.1943 r. w egzekucji 80 Polaków (9 kobiet i 71 mężczyzn) – więźniarek i więź-
niów policyjnych, skierowanych z więzienia policyjnego w Mysłowicach i skazanych 
na karę śmierci przez policyjny sąd doraźny (Standgericht) dla rejencji katowickiej 
i opolskiej pod przewodnictwem szefa Policji Bezpieczeństwa i SD w Prowincji 
Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera Johannesa Thümmlera. W egzekucji 
tej zginęła również jego matka Regina Karpeta (ur. 2.3.1889 r.). 

Akt zgonu Franciszka Karpety. 
Jako oficjalną przyczynę śmierci  

podano nagły atak serca (Plötzlicher 
Herztod), co było w KL Auschwitz 
typowym sposobem maskowania 

przyczyny śmierci więźniów 
zamordowanych w egzekucji. 

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3916-3921/89 i 1616-17/90 dot. by-

łego więźnia Franciszka Karpety; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/45, nr inw. 172380, t. 23, 

k. 217, akt zgonu nr 33217/1943 więźnia Franciszka Karpety; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. 

D-RO/87, nr inw. 72782, k. 257. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 698. 

Kobuz Roman 

Robotnik leśny w Nadleśnictwie Regny k. Koluszek. Aresztowany przez gestapo za 
współpracę z AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. 
Przeżył wojnę. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 238. 

Kosse Tomasz 

Ur. 7.3.1924 r., Bartkowo, pow. Inowrocław. Technik leśny. Podczas okupacji nie-
mieckiej żołnierz ZWZ/AK w strukturach Związku Odwetu Okręgu Poznańskiego 
ZWZ/AK pod dowództwem kpt. c. w. Franciszka Witaszka (1908-1943). Areszto-
wany przez gestapo 2.3.1943 r. w Mosinie (pow. Poznań) w ramach akcji repre-
syjnej przeciw witaszkowcom. Więziony w Forcie VII w Poznaniu. Deportowany 
do KL Auschwitz 1.10.1943 r. przez placówkę gestapo w Poznaniu w transporcie 
zbiorowym 90 więźniów i 72 więźniarek politycznych. Nr więźniarski 153081. 
16.1.1944 r. przeniesiony do KL Neuengamme, a następnie do jego podobozu 
Salzgitter-Drütte przy zakładach zbrojeniowych Reichswerke Hermann Göring. 
Zbiegł 8.4.1945 r. z transportu ewakuacyjnego KL Neuengamme, podczas bom-
bardowania przez aliantów stacji kolejowej w Celle. Przeżył wojnę. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./13198, nr inw. 166899, ankieta byłego więźnia Tomasza 

Kosse; Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 6/83 i 288/96 dot. byłego więźnia Tomasza 

Kosse. 
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Kotowski Piotr 

Ur. 27.6.1910 r., Szklarka Przygodzicka, pow. Ostrów Wielkopolski. Robotnik 
leśny. Zamieszkały: Wodziczna, pow. Kępno. Nr więźniarski nieznany. Zginął 
w KL Auschwitz 29.8.1942 r. 

Akt zgonu Piotra Kotowskiego.  
Jako oficjalną przyczynę 

śmierci podano zapalenie płuc 
(Lungenentzündung).

Krępiński Władysław 

Ur. 14.9.1915 r., Skierbieszów, pow. Zamość i tam zamieszkały. Robotnik leśny. 
Data deportacji do obozu i numer więźniarski nieznane. Zginął w KL Auschwitz 
26.2.1942 r. 

Akt zgonu Władysława 
Krępińskiego. Jako oficjalną 

przyczynę śmierci podano nieżyt 
jelit przy wycieńczeniu organizmu 
(Darmkatarrh bei Körperschwäche).

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/19, nr inw. 172354, t. 18, k. 228, akt zgonu nr 25728/ 

1942 więźnia Piotra Kotowskiego; Sygn. D-Au I-2/3359/18/2, nr inw. 149504, t. 18/2, k. 30. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/35, nr inw. 172370, t. 8, k. 555, akt zgonu nr 11057/ 

1943 więźnia Władysława Krępińskiego. 



318 319

ROBOTNICY LEŚNI I INNI PRACOWNICY… BOHDAN PIĘTKA

Akt zgonu Jana Kruczka.  
Jako oficjalną przyczynę śmierci  

podano obustronne zapalenie płuc 
(Beiderseitige Lungenentzündung).

Kruczek Jan 

Ur. 13.5.1921 r., Szczyrk, pow. Bielsko i tam zamieszkały. Robotnik leśny. Osa-
dzony w KL Auschwitz jako więzień wychowawczy. Nr więźniarski E-1451. Zginął 
w obozie 26.4.1942 r. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/6, nr inw. 172341, t. 4, k. 1389, akt zgonu nr 

5889/1942 więźnia Jana Kruczka; Stärkebuch (książka stanów dziennych). Sygn. D-Au 

I-3/1/2, nr inw. 31534, t. 2, k. 284. 

Kulig Stefan 

Ur. 20.6.1926 r., Obłazy Ryterskie, pow. Nowy Sącz. Robotnik leśny w Nadle-
śnictwie Rytro. Podczas okupacji niemieckiej w konspiracji ZWZ/AK – przewod-
nik tras kurierskich na Słowację. Po zatrzymaniu przez policję niemiecką osa-
dzony 18.1.1943 r. w więzieniu policyjnym w Tarnowie i stamtąd deportowany 
28.1.1943 r. do KL Auschwitz w transporcie 1477 więźniów politycznych skiero-
wanych przez Sipo u. SD z dystryktu krakowskiego GG. Nr więźniarski 95664. 
6.6.1944 r. skierowany do karnej kompanii w obozie Birkenau (KL Auschwitz II), 
w której przebywał do 19.6.1944 r. Niedługo potem przeniesiony do KL Sachsen-
hausen, a następnie do obozu męskiego KL Ravensbrück. Wyzwolony 3.5.1945 r. 
w Neustadt-Glewe. 

APMA-B Zespół Ankiety. Sygn. Mat./12465, nr inw. 165112, ankieta byłego więźnia Stefana 

Kuliga; Akta więzienia policyjnego w Tarnowie. Sygn. IZ/więz. Tarnów/1, nr inw. 155909, t. 4, 

k. 121; Książka karnej kompanii. Sygn. D-Au I-3/1, nr inw. 29630, k. 39a. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 276. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1651. 

Markiewicz Władysław 

Ur. 3.4.1921 r., Sosnowiec. Pracownik leśny. Aresztowany przez gestapo 
29.9.1942 r. w Poznaniu za nielegalną pomoc jeńcom wojennym. Więziony w For-
cie VII w Poznaniu. Deportowany do KL Auschwitz 11.1.1943 r. przez placówkę 
gestapo w Poznaniu w transporcie zbiorowym 51 więźniów i 82 więźniarek po-
litycznych. Nr więźniarski 86239. Przeniesiony w 1943 r. do KL Flossenbürg, 
a następnie KL Dachau i tam wyzwolony 29.4.1945 r. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn.. Mat./17538, nr inw. 174608, ankieta byłego więźnia Włady-

sława Markiewicza. 
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Olszański Stefan 

Ur. 1911 r. Pracownik w ładowni drewna przy stacji kolejki leśnej w Balnicy, pow. 
Lesko. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz konspiracji – przewodnik trasy ku-
rierskiej. Aresztowany przez żandarmerię niemiecką w marcu 1940 r. podczas 
nielegalnego przekraczania granicy niemiecko-słowackiej. Przekazany w ręce ge-
stapo i prawdopodobnie zamordowany w KL Auschwitz. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

Pilarz Karol 

Robotnik leśny w Nadleśnictwie Wapienica (pow. Bielsko). Data deportacji do KL 
Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął w obozie w 1941 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 393. 

Pryszcz Jan 

Ur. 12.12.1911 r., Milówka, pow. Żywiec i tam zamieszkały. Robotnik leśny. Depor-
towany do KL Auschwitz jako więzień policyjny i rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 
29.11.1943 r. w egzekucji 80 Polaków (9 kobiet i 71 mężczyzn) – więźniarek i więź-
niów policyjnych, skierowanych z więzienia policyjnego w Mysłowicach i skazanych 
na karę śmierci przez policyjny sąd doraźny (Standgericht) dla rejencji katowickiej 
i opolskiej pod przewodnictwem szefa Policji Bezpieczeństwa i SD w Prowincji 
Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera Johannesa Thümmlera. 

Akt zgonu Jana Pryszcza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano 
nagły atak serca (Plötzlicher Herztod), co było w KL Auschwitz typowym 

sposobem maskowania przyczyny śmierci więźniów zamordowanych  
w egzekucji.

APMA-B. Zbiór korespondencji. Korespondencja nr 3916-3921/89 i 1616-17/90 dot. byłe-

go więźnia Jana Pryszcza; Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/45, nr inw. 172380, t. 23, k. 229, 

akt zgonu nr 33229/1943 więźnia Jana Pryszcza; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/87, 

nr inw. 72782, k. 257. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 699. 



322 323

ROBOTNICY LEŚNI I INNI PRACOWNICY… BOHDAN PIĘTKA

Ratajczak Marian 

Ur. 23.11.1920 r., Poniec, pow. Gostyń i tam zamieszkały. Robotnik leśny. Areszto-
wany przez gestapo 3.4.1942 r. na podstawie zarzutu o wrogi stosunek do Niem-
ców. Więziony w Lesznie i Forcie VII w Poznaniu. Deportowany do KL Ausch-
witz 18.9.1942 r. w transporcie zbiorowym 85 więźniów. Nr więźniarski 64381. 
W 1943 r. przeniesiony do KL Neuengamme i wyzwolony 29.4.1945 r. podczas 
ewakuacji tego obozu. 

Akt zgonu Jana Rudkowskiego. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano nagły atak serca 
(Plötzlicher Herztod), co było w KL Auschwitz typowym sposobem maskowania  

przyczyny śmierci więźniów zamordowanych w egzekucji. 

Zdjęcie obozowe Mariana 
Ratajczaka, więźnia 

politycznego nr 64381. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./11389, nr inw. 162937, ankieta byłego więźnia Mariana 

Ratajczaka. 

Rudkowski Jan 

Ur. 7.5.1926 r., Wiokonty (Jęzor), pow. Chrzanów. Robotnik leśny. Zamieszkały: 
Jęzor, pow. Chrzanów. Deportowany do KL Auschwitz jako więzień policyjny 
i rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 22.10.1942 r. w egzekucji 52 Polaków (w tym 
11 kobiet) – więźniarek i więźniów policyjnych, skierowanych z więzienia poli-
cyjnego w Mysłowicach i skazanych na karę śmierci przez policyjny sąd doraźny 

(Standgericht) dla rejencji katowickiej i opolskiej pod przewodnictwem szefa Po-
licji Bezpieczeństwa i SD w Prowincji Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera 
Rudolfa Mildnera. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/27, nr inw. 172362, t. 26, k. 226, akt zgonu nr 37726/ 

1942 więźnia Jana Rudkowskiego. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 670. 
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Skiba Stanisław 

Ur. 14.4.1909 r., Susiec, pow. Zamość i tam zamieszkały. Robotnik leśny w Nadle-
śnictwie Józefów, Obręb Leśny Susiec. Podczas okupacji niemieckiej żołnierz ZWZ/
AK, odpowiedzialny za magazynowanie broni i amunicji dla potrzeb organizacji. 
Współpracował z leśniczym Lucjanem Kowalewskim (nr więźniarski 99824) – żoł-
nierzem placówki ZWZ/AK w Suścu. Aresztowany 11.9.1942 r. w wyniku rozbicia 
przez gestapo placówki AK w Suścu. Deportowany do KL Auschwitz 3.2.1943 r. 
w transporcie 74 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dystryktu 
lubelskiego GG. Nr więźniarski 99847. Przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie 
doczekał wyzwolenia. 

APMA-B. Zespół Ankiety. Sygn. Mat./11128, nr inw. 162631, ankieta byłego więźnia Lucjana 

Kowalewskiego. 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina…, 

t. II, s. 1083, 1109. 

Tkocz Józef 

Ur. 7.2.1889 r., Gotartowice, pow. Rybnik i tam zamieszkały. Robotnik leśny. Pod-
czas okupacji niemieckiej członek Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej. Depor-
towany do KL Auschwitz jako więzień policyjny i rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 
7.8.1942 r. w egzekucji 25 Polaków (w tym 1 kobiety) – więźniarek i więźniów 
policyjnych, skierowanych z więzienia policyjnego w Mysłowicach i skazanych na 
karę śmierci przez policyjny sąd doraźny (Standgericht) dla rejencji katowickiej 
i opolskiej pod przewodnictwem szefa Policji Bezpieczeństwa i SD w Prowincji 
Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera Rudolfa Mildnera. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/15, nr inw. 172350, t. 15, k. 569, akt zgonu nr 

21571/1942 więźnia Józefa Tkocza. 

I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 656. 

Akt zgonu Józefa Tkocza. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano nagły 
atak serca (Plötzlicher Herztod), co było w KL Auschwitz typowym sposobem 

maskowania przyczyny śmierci więźniów zamordowanych w egzekucji. 
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Tokarz Wilhelm Wacław (Wincenty) 

Ur. 24.2.1890 r., Rychwałd, pow. Gorlice i tam zamieszkały. Cieśla w Leśnictwie 
Rychwałd (obecnie Owczary), pow. Gorlice. Podczas okupacji niemieckiej praw-
dopodobnie należał do konspiracji. Aresztowany przez gestapo za zachęcanie 
do czytania nielegalnych ulotek i deportowany do KL Auschwitz 16.1.1943 r. 
w transporcie 70 więźniów politycznych skierowanych przez Sipo u. SD z dys-
tryktu krakowskiego GG. Nr więźniarski 88572. Przeniesiony 17.9.1944 r. do KL 
Mauthausen, a 28.9.1944 r. do jego podobozu Wiener Neustadt (nr więźniarski 
100697). Tam zginął 20.4.1945 r. 

APMA-B. Kartoteka KL Mauthausen. Sygn. D-Mau-3a/25161, nr inw. 93171, k. 51794-51795, 

karta personalna więźnia Wilhelma Wacława Tokarza. 

E. Orłowski, Leśnicy, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie 

Małopolski Wschodniej… 

F. Piper, I. Strzelecka (red.), Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, 

t. III, s. 1535. 

Pierwsza i druga strona więźniarskiej karty personalnej Wilhelma Wacława Tokarza z kartoteki  
KL Mauthausen. Odnotowano w niej jego numery więźniarskie z KL Auschwitz (nr 88572)  

i KL Mauthausen (nr 100697), datę deportacji do KL Auschwitz (16.1.1943 r.),  
placówkę kierującą do obozu (Sipo u. SD Distr. Krakau), datę przeniesienia do KL Mauthausen 

(17/19.9.1944 r.), datę umieszczenia w podobozie mauthausenowskim Wiener Neustadt 
(28.9.1944 r.), zawody rolnika i cieśli oraz kategorię więźnia politycznego (Sch. Pole).  

Jako przyczynę osadzenia w obozie podano, że zachęcał do czytania nielegalnych ulotek  
(Hat laufend illegale Flugblätter zu Lesen angezogen).
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Twardowski Franciszek 

Ur. 1897 r. Kasjer w Nadleśnictwie Kampinos. Podczas okupacji niemieckiej w kon-
spiracji AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nieznane. Zginął 
w obozie w 1943 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 528. 

Wańtulak Paweł 

Ur. 1897 r. Robotnik leśny w Nadleśnictwie Wisła. Podczas okupacji niemieckiej 
współpracował z AK. Data deportacji do KL Auschwitz i numer więźniarski nie-
znane. Zginął w obozie w 1943 r. 

M. Borczyński (red.), Almanach polskich leśników kombatantów…, s. 536. 

Witos Bronisław 

Ur. 15.6.1922 r., Milówka, pow. Żywiec i tam zamieszkały. Robotnik leśny. Depor-
towany do KL Auschwitz jako więzień policyjny i rozstrzelany pod Ścianą Śmierci 
29.11.1943 r. w egzekucji 80 Polaków (9 kobiet i 71 mężczyzn) – więźniarek i więź-
niów policyjnych, skierowanych z więzienia policyjnego w Mysłowicach i skazanych 
na karę śmierci przez policyjny sąd doraźny (Standgericht) dla rejencji katowickiej 
i opolskiej pod przewodnictwem szefa Policji Bezpieczeństwa i SD w Prowincji 
Górnośląskiej, SS-Obersturmbannführera Johannesa Thümmlera. 

APMA-B. Księgi zgonów. Sygn. D-AuI-2/45, nr inw. 172380, t. 23, k. 226, akt zgonu nr 
33226/1943 więźnia Bronisława Witosa; Materiały Ruchu Oporu. Sygn. D-RO/87, nr inw. 
72782, k. 257. 
I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., t. II, s. 700. 

Akt zgonu Bronisława Witosa. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano nagły 
atak serca (Plötzlicher Herztod), co było w KL Auschwitz typowym sposobem 

maskowania przyczyny śmierci więźniów zamordowanych w egzekucji. 
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WYBRAŁA ICH ŚMIERĆ,

ks. dr LUCJAN BIELAS

lecz śmierć nie zakończyła ich życia. W tym głębokim przekonaniu, jakie mają 
żywi, tkwi najgłębszy sens niniejszej Księgi Pamięci leśników deportowanych do KL 
Auschwitz w latach 1940-1944. Wnikamy w historię, piszemy książki, podręczniki 
i artykuły. Ustalamy fakty, wyciągamy wnioski, szukamy prawdy o wydarzeniach, 
o relacjach, a przede wszystkim o tych, którzy je tworzyli. Nie można uniknąć 
historii. Prawdą bowiem jest to, co znakomicie ujął Cyceron w lapidarnym stwier-
dzeniu: Historia jest nauczycielką życia. I dodał: Jeśli się nie zna historii, pozostaje się 
zawsze dzieckiem. Czyli niedojrzałym.

Przychodzili na świat w Polsce podzielonej między trzech zaborców. Do-
świadczyli dramatu pierwszej wojny światowej i radości powstania wolnej Polski. 
Budowali ją aktywnie, tworząc w niełatwych warunkach świeżo scalonej Ojczyzny, 
prężną gospodarkę leśną. Choć, jak w każdym środowisku, byli wśród nich różni, 
to trudno zaprzeczyć, że w społeczeństwie międzywojennym leśnik miał swoją 
zasłużoną pozycję społeczną. Ich charaktery kształtował przede wszystkim dom 
rodzinny, często z tradycją leśną, pobożną i patriotyczną. Można powiedzieć, że 
formowała ich specyficzna atmosfera leśniczówki, będąca jednocześnie domem 
i miejscem pracy. Położona zwykle na skraju wsi, a jednak, przez swą otwartość 
i użyteczność, tkwiąca w przedziwnym jej centrum. 

Kształtował ich Kościół, kształtowała szkoła. Niebagatelną rolę odegrało 
środowisko leśne, tworzone przez znakomitych ludzi i prawdziwych fachowców. 
Symbolem tożsamości osoby akceptującej misję zawartą w zawodzie leśnika był 
z dumą noszony mundur. 
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Trudno nie wspomnieć o roli, jaką odegrał w leśnej hierarchii człowiek, który 
wiele lat był na jej szczycie, przez mądrą i odpowiedzialną służbę – Adam Loret. 
Wiedział, kim jest i pokazał życiem i śmiercią, jak jeden może służyć wielu, i to 
zarówno współczesnym, jak i potomnym.

Wojna leśników nie zaskoczyła. Jak niewielu w narodzie byli na nią przygo-
towani. Wielu brało udział w wojnie obronnej, która dla nich nie skończyła się ka-
pitulacją, bo las ma swoją specyfikę. Kiedy przyszła okupacja niemiecko-sowiecka, 
na wschodzie Polski byli szczególnie brutalnie traktowani. Wielu  deportowano 
w głąb Rosji, a liczby leśników i członków ich rodzin tam zamordowanych trudno 
się doliczyć. Na zachodzie Polski byli wyrzucani z terenów włączonych do Rzeszy, 
natomiast w Generalnym Gubernatorstwie, żyjąc między wsią, swoją rodziną, 
a oddziałami partyzanckimi w lesie, byli nieustannie na celowniku niemieckich 
służb bezpieczeństwa. W tej niezmiernie trudnej sytuacji wielu nie chowało głowy 
w piasek. Znakomicie przeszkoleni przed wojną do działań partyzanckich w lesie, 
byli często ostoją formacji polskiego państwa podziemnego.

Przez Księgę Pamięci pragniemy spotkać się z tymi leśnikami, którzy zostali 
deportowani do Auschwitz. To jedyne w swoim rodzaju miejsce na kuli ziemskiej 
ekstremalnej próby człowieczeństwa, w ekstremalnie nieludzkich warunkach. 
Zdecydowana większość z nich poniosła śmierć. Wśród zebranych informacji 
o ich życiu, o rodzinie, wykształceniu, pracy i śmierci, czy też dalszych losach 
tych, którzy przeżyli, szczególne miejsce zajmują ich fotografie i zachowane akty 
zgonu. Te ostatnie, pożółkłe kartki, stanowią niezwykłe świadectwa życia i śmierci. 
Dotyczą Polaków, a zapisane zostały w języku niemieckim. Przywracały obozowym 
numerom nazwiska i imiona. Odnotowano daty i miejsce urodzenia, imiona ro-
dziców, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód, wyznanie wiary i datę śmierci. 
I to możemy uznać za informacje wiarygodne. Kłamstwem natomiast, prawie 
w każdym przypadku, jest przyczyna zgonu podana w dokumencie.  

Idąc za myślą Emmanuela Levinasa, możemy uznać za prawdę, że człowiek 
jest najbardziej obnażony na swojej twarzy, przez której rysy niejako wyziera 
ludzka dusza. Zdjęcia opisanych leśników, szczególnie te obozowe, mają w sobie 
bardzo mocne przesłanie. Powiększone źrenice, rysy oddające powagę ekstre-
malnie trudnej sytuacji, którą możemy określić jako graniczną życia i śmierci. 
Już nie ma maski, nie ma munduru, jest tylko obozowy pasiak, często z literą „P” 
i numer. Wielu podejmujących służbę w lasach i dla Ojczyzny liczyło się z taką 
ewentualnością, choć zapewne mieli nadzieję, że będzie inaczej. 

Te twarze patrzą na nas. Prawie wszyscy wyznali swoją wiarę i przynależność 
do Kościoła Katolickiego. To ich spojrzenie na nas jest zarówno prośbą o modlitwę, 
jak i zapewnieniem swojego wstawiennictwa w rzeczywistości, w której są teraz. 

Ich spojrzenia zawierają w sobie głębokie przesłanie. Tak jakby chciały po-
wiedzieć: Bracia, nie zmarnujcie naszego trudu i naszej ofiary. Oczekują także od 
nas modlitwy i mają do tego prawo. Niemal na każdym akcie zgonu adnotacja: 
katholisch ma tu swoją wymowę. Ich spopielone ciała czekają na Sąd Ostateczny 
i na zmartwychwstanie ciał. A będzie to czas na końcu czasów, kiedy Bóg naprawi 
wszelkie zło dokonane przez człowieka, również i to w Auschwitz.
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DEPORTOWANYCH DO KL AUSCHWITZ

A
Abstorski Mieczysław 87
Adamczyk 89
Andruszewski Zbigniew 89
Andziak Adam 90
Ansion Mieczysław 92

B
Bajkowski Onufry 93
Baranowicz Aleksander 95
Bartnik Władysław 97
Bednarski Marian 303
Bębenek Mieczysław 303
Będkowski Tadeusz 98
Białas Romuald 100
Bielawski Eugeniusz 101
Bieszke Klemens 101
Bobiński Czesław 102   
Bobowski Jan 102          
Bobrowicz Piotr 104
Bocianowski Jan 106
Bomba Jan 106
Brzeziński Wincenty 108
Buchalik Ernest 305
Budzyński 109

C
Cichoński Józef 109
Chmielewski Ludwik 110
Chowaniak Stanisław 111
Ciesielski Tadeusz 111
Czajkowski Jan 113

D
Darkowski Czesław 114
Dembiński Adam z Dembian herbu 

Rawicz    116
Dębicki Mikołaj 117
Dregier Leon 119
Drogosz Wawrzyniec 120
Dudek Antoni 121
Dunal Józef 122
Dutkiewicz Norbert Antoni 122
Dwornik Franciszek 124
Dyk Władysław 124
Dziewolski Jan 124

E
Eminowicz Juliusz 126
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F
Fabiszewski Władysław 127
Fetkowski Stanisław 128
Florkowski Władysław 129
Florkowski Zbigniew 131
Frankowicz 309
Frydecki (w obozie Balicki) Tadeusz  132
Furtak Stanisław 134

G
Gabrysiewicz Antoni 136
Gawlas Wincenty 309
Gąsienica-Makowski Andrzej (w obozie 

Gąsienica Andrzej) 142
Gąsiorowski Stefan 145
Gesing Roman 146
Gierlich Stanisław 311
Gieruszka Szczepan 149
Golus Władysław 312
Goryszka Jan 312
Gosarow Aleksander 151
Gostkiewicz Leopold 151
Grabowski Andrzej 153
Gutkowski Lejb 313
Gwóźdź Tomasz 154

H
Handelsman Stanisław 155
Hanulak Wincenty 156
Horoch Zygmunt 157
Hyski Kazimierz 158

J
Jachimowicz Stanisław 160
Jakubowski Aleksander (Ritter Olivier)    

160

Jamróz Franciszek 161
Jasiński Mieczysław 161
Jeleński Kazimierz 163
Jeżyk (Jerzyk) Marian 165

K
Kaczorkiewicz Henryk 165
Kaczorowski Henryk 167
Kaliski Józef 167
Kalisz Franciszek 167
Kaluch Jan 169  
Karpeta Franciszek 314
Kędzierski Roman 169
Kiełbasa Ignacy 171
Kietliński Tomasz 173
Klebecki Józef 174
Kleszcz Wacław 174
Klossek Franciszek 178    
Kobuz Roman 315        
Koehler Zygmunt 180
Koman Michał 180
Kondrowski Jan 181
Konicz Jan 182
Kormański Henryk 183
Kormański Stefan 185
Kosse Tomasz 315
Kosycarz Franciszek 185
Kotowski Piotr 316
Kowalewski Lucjan 187
Kowalski Jan 189
Kowicki (Kawicki) Kazimierz 189
Koziarski Mikołaj 189
Kozłowski Karol 193
Kozłowski Tomasz 195
Krauzowicz Kazimierz 196
Krępiński Władysław 317

Kruczek Jan 318
Kulig Stefan 319
Kupera Władysław 197
Kuszlik Kornel 198
Kuzka (Kuska) Jan 199

L
Lasocki Roman 200
Lehnert Henryk 200
Lipiński Mieczysław 202
Lubas Ludwik 202
Lubowiec Antoni 203
Lugowski Marceli 205

Ł
Ładowski Lech 209
Łagosz Franciszek 209
Łuczywko (Łuczywek) Zenon 210
Łukowski Wiktor 210

M
Makowski Eliasz 211
Marek Franciszek 212
Markiewicz Władysław 319
Martys Jan 213
Mathias Eugeniusz 214
Mazurkiewicz Zbigniew 216
Mąkowski Tadeusz 217
Mikulka Jan 218
Moroszek Euzebiusz  219

N
Nadolski Józef 220
Niewiadomski Jan herbu „Dołęga”      

221
Nowak Edward 223

Nowicki Wacław 223

O
Olender Jan 224
Olszański Stefan 320
Orczykowski Józef 226
Orpiszewski Zdzisław 227

P
Pałasiewicz Jakub 227
Pałko Bronisław 228
Pawełczyk Franciszek 228
Pawłowicz Bronisław 230
Piekarczyk Józef 232
Pilarz Karol 320
Piotrkowski Wacław 233
Pipczyński Bronisław 233
Piwiec Maksymilian 236
Płaszczyński Władysław 238
Poborc Leonard 239
Pomarański Józef 241
Poniatowski Bolesław 243
Posch Karol 244
Pregler Arnold 245
Pryszcz Jan 251
Pryszcz Jan 320
Przybylski Władysław 253

R
Radomski Wacław 254
Rajchel Jan 256
Ratajczak Marian 322
Rola Andrzej 257
Rolski Eustachy 258
Rudkowski Jan 322
Rusyn Jan (Iwan) 259
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Rylewicz Czesław 260

S
Sadowski Stanisław 262
Samsel Stanisław 263
Schwarzenberg-Czerny Jerzy 264
Sikorski Czesław 265
Skiba Stanisław 324
Skoczek Karol 267
Skoczylas Jan 268
Skorupa Ludwik 268
Skriwan Mieczysław 268
Smędowski Władysław 270
Sołtysek Jan 272
Stefańczyk Ryszard (w obozie Stach-

niak Stefan) 274
Stetkiewicz Jan 274
Stępień Jan 276
Strząbała Wojciech 276
Szarański Stanisław 276
Szatkowski Stanisław 278
Szczepaniec Stanisław 279
Szczęsny Roman 281
Szymański Józef 281

T
Tarchalski Stanisław 281
Tkocz Józef 324
Tokarz Wilhelm Wacław (Wincenty)  

326 
Tomczak Jan 282
Trzeciak Ludwik 283
Twardowski Franciszek 328

U
Ungeheuer Stanisław Wiesław 284

W
Waldeck Marian 285
Wańtulak Paweł 328
Wąsik Antoni 285
Wierusz-Kowalski Marian Karol 286
Wilk Józef 287
Wisłocki Adam 287
Witos Bronisław 328
Wojdala Antoni 288
Wolski Wisław 289
Woźniak Zygmunt 290
Wróblewski Eugeniusz 290
Wróblewski Walenty 291
Wyrębkiewicz Wawrzyniec 294

Z
Zacharaj Józef 295
Zarychta Władysław 295
Zdanowicz Tadeusz 297
Zerygiewicz Stanisław Zygmunt 298

Ż
Żak Józef 300
Żmuda Ignacy 300





„Świat powinien wiedzieć, ile nas Polaków kosztowało prawo do swo-
jego miejsca na ziemi” – te słowa Jana Pawła II oddają ogrom polskiej 
martyrologii podczas drugiej wojny światowej, która była ceną walki 
o niepodległość i narodowego oporu wobec okupantów. Jej symbolem 
jest m.in. KL Auschwitz. Wśród około 140 tys. polskich więźniów tego 
obozu znajdowały się osoby reprezentujące cały ówczesny przekrój 
społeczny narodu polskiego. Nie zabrakło wśród nich także pracow-
ników leśnictwa różnych szczebli. Co najmniej 205 przedstawicieli 
tej grupy zawodowej stało się więźniami KL Auschwitz i co najmniej 
170 z nich zginęło w tym lub innych obozach koncentracyjnych, do 
których zostali przeniesieni. 

Bohdan Piętka, fragment wstępu do Biogramów leśników deportowanych do 
KL Auschwitz

Patronat honorowy nad publikacją objął
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
dr inż. Andrzej Konieczny




