ABSTORSKI MIECZYSŁAW, - Więźniowie Policyjni
urodzony 1.01.1915 r. zamieszkały w Byczynie, leśnik. Aresztowany
15.07.1943 r. za wspieranie miejscowych partyzantów z AK i osadzony w
KL Auschwitz, w dniu 2.09.1943 r. z wyroku sądu doraźnego katowickiego
gestapo skazany na śmierć - rozstrzelany w tym samym dniu na dziedzińcu
bloku nr 11 pod Ścianą Straceń.
Bibliografia: Brak aktu zgonu w księgach zgonów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau (dalej:
APMA-B); IPN Katowice. E. Koj, Postanowienie o umorzeniu śledztwa z 30.12.2015 r., s. 40; A. Konieczny, Pod
rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy. Górny Śląsk 1939-1945, Warszawa – Wrocław 1972, s. 371; I.
Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, t. II, s. 691.

BYRA BRONISŁAW, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 28.03.1910 (lub 1898) r. w Mostach k/Jabłonkowa, zamieszkały w
Nawsiu, narodowości czeskiej, robotnik leśny. W okresie okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 1.09.1944 r. i po
krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął 31.01.1945 r. podczas
marszu ewakuacyjnego więźniów w głąb Niemiec.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (075); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej
w latach 1939-1945, s. 132.

BYRTUS ANTONI, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 5.10.1909 r. w Mostach k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej
miejscowości, narodowości czeskiej, syn Józefa i Ewy z d. Husar, robotnik
leśny. Aresztowany 17.06.1942 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu w
Cieszynie, przetransportowany do KL Auschwitz. Dnia 23.06.1942 r.
zarejestrowany w obozowej ewidencji, jako więzień nr 40672. Zginął
25.06.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 12721/1942 –
potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz. 20:25, określenie
przyczyny zgonu to: „Herz- und Kreislaufschwäche” (niewydolność serca i
układu krążenia).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998
r., s. 183; APMA-B Księga zgonów, t. 9, s. 721; archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (243, 244); S. Zahradnik,
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 129.

BYRTUS JAN, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1907 r. w Istebnej (120) i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Marii - brat Pawła; robotnik leśny. Od początku okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu - partyzant w oddziale Karola Schreibera
pseud..„Jastrząb”. Aresztowany przez gestapo i zastrzelony w Istebnej tuż
przed zakończeniem okupacji, tj. 11.04.1945 r.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 14, cz. 25 (018).

BYRTUS PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 31.12.1879 r. w Bukowcu (nr 127), zamieszkały w
tej miejscowości. Emeryt – robotnik leśny. Wielki filantrop,

bibliofil, społecznik. W okresie okupacji hitlerowskiej
wywłaszczony i wysiedlony z własnego gospodarstwa, a jego
gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców.
Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (163).

BYRTUS PAWEŁ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1901 r. w Istebnej (120) i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Jana i Marianny z d. Wolny; robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu – partyzant w Oddziale „Jastrząb”.
Aresztowany 11.04.1945 r. razem z innymi 38 osobami z Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa. Rozstrzelany 13.04.1945 r. na żydowskim
cmentarzu w Jabłonkowie. Po wojnie, po ekshumacji, pochowany 5.05.1945
r. w uroczystym pogrzebie we wspólnej mogile w Istebnej.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 14, cz. 25 (025).

BĘBENEK MIECZYSŁAW, - Więźniowie Policyjni
urodzony 2.01.1922 r. w Borze Biskupim, pow. olkuski i tam zamieszkały,
syn Jana i Anieli z d. Król, robotnik leśny, Aresztowany i osadzony w KL
Auschwitz, w dniu 22.10.1943 r. z wyroku sądu doraźnego katowickiego
gestapo skazany na śmierć - rozstrzelany w tym samym dniu na dziedzińcu
bloku nr 11 pod Ścianą Straceń.
Według zafałszowanych danych w akcie zgonu nr 30879/1943,
potwierdzonych podpisem lekarza obozowego, zmarł 22.10.1943 r. o godz.
11:38, przyczyna zgonu: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: APMA-B. Księga zgonów, t. 21, k. 855; A. Cyra, Mieszkańcy Ziemi Olkuskiej .., s. 16; A. Konieczny,
Pod rządami wojennego prawa …, s. 372; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska …, t. II, s. 694.

CHROMIK JAN, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 23.08.1910 r. w Pastwiskach, zamieszkały w Rzece, narodowości
polskiej, robotnik leśny. Od 1942 r. zaangażowany w ruchu oporu – walczył
z hitlerowskim okupantem, jako partyzant, poległ w 1944 r. razem z
Adamem Sikorą w walce z gestapowcami i żandarmami w Rzece.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.3, cz.7 (326); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 164.

CIECIOTKA (CZECZOTKA) ALOJZY, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 22.05.1925 r. w Łomnej Dolnej i zamieszkały w tej miejscowości,
narodowości polskiej, robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 23.11.1944 r.- oskarżony o
kontakt z partyzantami, zastrzelony 26.11.1944 r. w Łomnej Dolnej.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 122.

CIEŃCIAŁA JAN, - Martyrologium Zaolzia Tom 1

Urodzony 4.03.1921 r. w miejscowości Rzeka (nr 42) i tam zamieszkały,
narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany 11.11.1944 r. i po
krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, w transporcie zbiorowym
przewieziony do więzienia śledczego w Mysłowicach. Zginął na początku
1945 r. - podczas marszu ewakuacyjnego więźniów.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.3, cz.7 (326); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 164.

CIEŃCIAŁA JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony w 1913 r. w Jabłonkowie oraz zamieszkały w tej miejscowości,
narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany i przetransportowany do
więzienia lub obozu koncentracyjnego o nieustalonej nazwie, gdzie zginął w
nieznanych okolicznościach w 1942 r.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 71.

CIEŚLAR ANDRZEJ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 13.02.1913 r. w Wiśle (222) i zamieszkały w tej miejscowości;
robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu
oporu. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie
przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a stamtąd do
więzienia w Katowicach. Przewieziony do Pietwałdu wraz z Edwardem
Ligenzą z Bielska, Ludwikiem Rychłym z Zebrzydowic, Ludwikiem
Polakiem z Jawiszowic, Franciszkiem Zawadzkim z Bielska, gdzie zginęli
19.08.1944 r. w egzekucji zbiorowej-publicznej przez powieszenie.
Bibliografia: Archiwum dr.n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (053)

CIEŚLAR JAN, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 15.10.1899 r. w Ustroniu, zamieszkały w
Ustroniu-Czantoria (szałas górski); robotnik leśny. W czasie
okupacji wypasał owce na górze Czantoria, więc miał
niemal stały kontakt z partyzantami często odwiedzających
jego szałas. Aresztowany przez gestapo jesienią 1943 r., był
przez jakiś czas uwięziony w Cieszynie, a następnie
przetransportowany do KL Gross-Rosen, gdzie zginął
28.07.1944 r.
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 45.

CIEŚLAR PAWEŁ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 4.08.1882 r. w Wiśle (253) i zamieszkały w tej miejscowości;
robotnik leśny – mąż Marii. Spalony przez hitlerowców żywcem 9.04.1945 r.
w Wiśle Malince (629) na „Przypurze” - zginął razem z dziewięcioma
innymi osobami za ukrywanie partyzantów.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (052)

CIEŚLAR PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia Tom 1

Urodzony 10.01.1898 r. w Nydku (nr 213) „Filipka”- „Pod
Smreki” i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik leśny. Od
31.10.1943 r. wysłany na roboty przymusowe do Niemiec w
Kodersdorf k/Zgorzelca n.Nysą Łużycką. Zatrudniony był w
folwarku wielkoobszarnika. Po przyjeździe do domu na urlop
31.10.1943 r. aresztowany i więziony w Cieszynie, Wrocławiu i
KL Gross-Rosen. Odzyskał wolność 1.05.1945 r. – wyzwolony
przez Armię Czerwoną.
Wrócił do domu 10.06.1945 r.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T.5, cz.11 (147).

CZECH LUDWIK, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony w Piosku i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik leśny. W
okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu, zginął, jako
partyzant w walce z hitlerowcami w 1944 r.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (171, 184).

CZECZOTKA ALOJZY, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 2.02.1925 r. w Łomnej Dolnej (nr 103) i tam
zamieszkały na tzw. „Kamienitym”, syn Jerzego i Marianny
z d. Łysko, brat Jana. Robotnik leśny. Aresztowany przez
gestapo 23.11.1944 r. i więziony w Jabłonkowie.
Rozstrzelany 26.11.1944 r. w Łomnej Dolnej pod „Nowiną”
(w lesie przy leśniczówce) - razem z bratem Janem oraz
Pawłem Szkanderą
Postscriptum. Własnymi rękami musieli sobie kopać grób, potem po
rozstrzelaniu przez gestapowców wrzuceni zostali do tych własnoręcznie
wykopanych dołów. Po wojnie, 14.05.1945 r. ekshumowani i uroczyście
pochowani na cmentarzu w Jabłonkowie.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (023, 189, 191).

CZECZOTKA JAN, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 1.07.1927 r. w Łomnej Dolnej (nr 103) i tam
zamieszkały na tzw. „Kamienitym”, syn Jerzego i Marianny z
d. Łysko, brat Alojzego. Robotnik leśny. Aresztowany przez
gestapo 23.11.1944 r. i więziony w Jabłonkowie. Rozstrzelany
26.11.1944 r. w Łomnej Dolnej pod „Nowiną” (w lesie przy
leśniczówce) - razem z bratem Alojzym oraz Pawłem
Szkanderą
Postscriptum. Informacja dodatkowa jak u Alojzego.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (023, 190, 191).

CZECZOTKA JAN, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony w Łomnej Górnej (nr 67), zamieszkały w tej miejscowości,
robotnik leśny. Wywłaszczony i wysiedlony z własnego gospodarstwa, a jego

gospodarkę przejął osadnik sprowadzony przez Niemców. Czeczotka
wysłany został przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Niemiec. Nie
wiadomo nic o jego dalszym losie oraz losie rodziny.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (237).

CZECZOTKA JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 15.09.1909 r. w Łomnej Górnej, zamieszkały w tej miejscowości,
narodowości polskiej, robotnik leśny, mąż Anny z d. Sikora. Zastrzelony
przez gestapo 11.09.1944 r. w Łomnej Górnej z powodu nie stawienia się
(zgodnie z otrzymanym nakazem) do niemieckiej służby wojskowej pochowany na miejscu stracenia. Po wojnie 14.05.1945 r. miała miejsce
ekshumacja jego zwłok i pochowany został na cmentarzu komunalnym w
Jabłonkowie.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (005); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w
latach 1939-1945, s. 124.

CZECZOTKA JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony w 1917 r. w Łomnej Górnej i zamieszkały w tej
miejscowości - pod gospodą „Pyszka”, robotnik leśny. W
okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu,
partyzant. Aresztowany przez gestapo w styczniu 1944 r. –
gestapowcy otoczyli jego dom i po śniegu boso prowadzony
był do gospody Pyszki. Gdy podjął prób próbę ucieczki,
został zastrzelony.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (211, 228).

CZEPIEC ANTONI, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 2.08.1916 r. w Łomnej Górnej (nr 53) i zamieszkały w tej
miejscowości, narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany przez
gestapo 19.07.1943 r. i uwięziony w Cieszynie, gdzie przebywał do
13.08.1943 r. W transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, tam
przebywał do 10.01.1945 r. (w podobozie „Buna” do 19.12.1943 r., w
podobozie w kop. Jawiszowice do 10.01.1945 r.). Pod koniec
funkcjonowania KL Auschwitz, uczestniczył w marszu ewakuacyjnym z
Oświęcimia do Wodzisławia Śl. a tam po załadunku do otwartych wagonów
towarowych przewieziony został do KL Buchenwald i dalej do KL
Mauthausen, zginął 17.02.1945 r.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (228); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w
latach 1939-1945, s. 124.

CZEPIEC JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 16.04.1924 r. w Łomnej Górnej (nr 52) i zamieszkały w tej
miejscowości, robotnik leśny. Aresztowany w 1942 r. i prawdopodobnie po
krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, w transporcie

zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, a następnie przetransportowany
do KL Mittelbau-Dora, gdzie jego współwięźniami byli między innymi: Rusz
Władysław i Jan Lisztwan z Milikowa. Odzyskał wolność po oswobodzeniu
obozu przez wojska alianckie - wrócił do domu.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (237).

CZYŻ ?, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1906 r. w Wiśle i zamieszkały w tej miejscowości; robotnik
leśny. Leczony na chorobę płuc w sanatorium w Bystrej, tam aresztowany i
przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie zginął – nieznana data i
okoliczności śmierci.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (055); w zachowanych dokumentach z KL Auschwitz
nie figuruje.

CZYŻ PAWEŁ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1895 r. w Lesznej Górnej – Polska, i zamieszkały w tej
miejscowości; robotnik leśny. Aresztowany 30.11.1943 r. i więziony przez
sześć tygodni w Cieszynie, posądzony o powiązania z partyzantami z bunkra
– twierdzy pod Czantorią. Zwolniony z więzienia, wrócił do domu. Nieznany
jest dalszy jego los.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (180).

ĆMIEL JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony w 1902 r. w Bukowcu i zamieszkały w tej miejscowości,
narodowości czeskiej, robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu, walczył z okupantem, jako partyzant.
Aresztowany przez gestapo 12.11.1944 r. z drugim partyzantem Antonim
Fonszem. Prowadzono ich razem spiętych w kajdanki, zostali zastrzeleni tego
samego dnia, tj. 12.11.1944 r. w Bukowcu na „Girowej”. Pochowany w
Mostach k/Jabłonkowa.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (118, 243); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 48.

DORDA JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 16.03.1893 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej
miejscowości, narodowości polskiej, robotnik leśny. Od początku okupacji
hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany 20.09.1941 r. pod
fałszywym zarzutem spowodowania pożaru swego domu. Więziony w
Cieszynie, gdzie zginął 15.11.1942 r.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 104; Informacja
Krystyny Szlauer z d. Lasota.

DZIADURA KAROL, - Martyrologium Trójwsi

Urodzony 2.07.1911 r. w Koniakowie i zamieszkały w tej miejscowości,
robotnik leśny. Zginął we wrześniu 1943 r. – nieznane są okoliczności jego
śmierci.
Bibliografia: Archiwum dra. med. J. Mazurka T 14, cz. 25 (066).

FIZEK PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia Tom 1

Urodzony 2.07.1902 r. w Nawsiu, zamieszkały w Jabłonkowie, narodowości
polskiej, robotnik leśny. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany
w ruchu oporu. Aresztowany w 1942 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym
uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Auschwitz. Dnia 13.08.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 136581. Zginął 21.03.1944 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998
r. s. 378, S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 71.

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

GACEK WŁADYSŁAW, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 26.09.1896 r. w Królówce pow. bocheński,
zamieszkały w Gnojniku, narodowości polskiej, strażnik

graniczny. Na początki okupacji hitlerowskiej ukrywał się w
lasach Goduli. Po miesiącu wraca do rodziny zamieszkałej
w Gnojniku i podejmuje pracę, jako robotnik leśny.
Aresztowany 11.07.1940 r. pod zarzutem przynależności do
organizacji konspiracyjnej i nielegalnego posiadania broni.
Więziony w Cieszynie, a stamtąd przewieziony został do więzienia w
Rawiczu i tam zginął 10.05.1943 r.
Bibliografia: Archiwum dr n. med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (177, 178); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 67.

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

GAZUR ANTONI, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 4.11.1921 r. w Jabłonkowie i zamieszkały w tej miejscowości,
narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany i po krótkotrwałym
uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, w transporcie zbiorowym
przewieziony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej
ewidencji, jako więzień nr 176039. Zginął w obozie w 1944 r.

Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2; (008, 036); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 71.

GAZUR JAN, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1893 r. w Istebnej-Pietroszonce i zamieszkały w tej
miejscowości; robotnik leśny. Aresztowany przez gestapo, torturowany( do
tego stopnia, że miał trudności z chodzeniem), doprowadzony przez
gestapowców w okolice kościoła w Istebnej i tam zastrzelony 14.02.1945 r.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 14, cz. 25 (019).

GOMOLA FRANCISZEK, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 8.01.1912 r. w Łomnej Górnej, zamieszkały w Gródku (nr 72)
„Łabajka”, narodowości polskiej, robotnik leśny, syn Jana i Zuzanny z d.
Ramsza, mąż Marii (ur. 23.06.1914 r.). W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu – partyzant. W walce z policją o „Dzioł” w
Gródku – fortecę górecką, dnia 24.09.1943 r., gdy poległ Franciszek Libera
oraz żandarm niemiecki, Gomoli udało się wyskoczyć z płonącej chaty i
przyłączyć do grupy partyzanckiej na „Wójtowej Górze” w Nawsiu. Poległ
11.03.1944 r. w Wójtowej Górze w Nawsiu w walce z przeważającą liczbą
policji oraz żandarmerii okupanta. Pochowany na cmentarzu żydowskim, a
po wojnie ekshumowany i pochowany uroczyście na Cmentarzu
Komunalnym w Jabłonkowie.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (009, 077), T.6, cz.12 (232); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary
okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 132.

GORYCZKA JAN, - Martyrologium Cieszyna

Urodzony 13.06.1900 r. w Ustroniu „Roztoki” (24) i zamieszkały w tej
miejscowości, syn Jana i Marii z d. Śliż; robotnik leśny. Jego dom znajdował
się tuż przy lesie u podnóża góry Czantorii, co ułatwiało mu udzielanie
pomocy żołnierzom ruchu oporu - partyzantom. Prawdopodobnie na skutek
donosu o jego kontaktach z partyzantami, przeprowadzono 10.10.1943 r.
rewizję w jego domu. Mimo, że nie znaleziono nic kompromitującego, został
aresztowany i umieszczony w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd
przetransportowany do KL Auschwitz. Dnia 4.11.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 160684. Zginął 11.12.1943 r. Według
wystawionego aktu zgonu nr 34442/1943 – potwierdzonego przez lekarza

obozowego, zmarł o godz. 8:00, określenie przyczyny zgonu to:
„Kreislaufschwäche bei Lungenödem” (niewydolność układu krążenia przy
obrzęku płuc).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998
r., s. 421; APMA-B Księga zgonów, t. 23, s. 1434; archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (119); J. Pilch,
Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s 50; ankieta wypełniona 23.01.1990 r. przez Annę Wantulok
- córkę Jana Goryczki (Mat./16426, nr inw. 171680).

GRUSZKA JAN, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony w 1908 r. w Łomnej Górnej (nr 35) i zamieszkały w tej
miejscowości, robotnik leśny. 17.10.1944 r. zmuszony przez gestapo do
usuwania z pól niewybuchów, w trakcie tych prac jedna z bomb
eksplodowała. Na skutek odniesionych ran - zmarł.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (233).

HARĘŻLOK ALOJZY, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 1908 r. w Mostach (nr 450) k/Jabłonkowa i zamieszkały w tej
miejscowości, narodowości polskiej, robotnik leśny – brat Antoniego.
Aresztowany 30.09.1939 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w
Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz
(lub KL Gross-Rosen), gdzie zginął 23.03.1942 r.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (248); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej
w latach 1939-1945, s. 129.

HAWLICZEK JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony w 1909 r. w Łomnej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości,
robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu
oporu - partyzant. Nie zgodził się pójść do niemieckiego wojska
(Wehrmachtu), lecz przystąpił do partyzantów. Ukrywał się u matki (Marii
Hawliczkowej) w stodole – w Łomnej Górnej. Schowany w sianie, po
dotkliwym ukłuciu widłami - przez gestapowców przeszukujących siano,
wygrzebał się z miejsca ukrycia. Ciężko ranny próbował ucieczki, lecz
dosięgła go kula wartowników na koniach patrolujących okolicę i
wspomagających gestapo. Zastrzelony 20.12.1944 r. niedaleko gospody
Pyszki w Górnej Łomnej.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (233); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w
latach 1939-1945, s. 124.

HECZKO ADAM, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 30.10.1901 r. w Koszarzyskach (nr 1) i
zamieszkały w tej miejscowości, robotnik leśny.
Aresztowany przez gestapo 20.09.1942 r. Więziony krótko w
Cieszynie, a stamtąd w zbiorowym transporcie przewieziony
do KL Dachau. Tam poddany był torturom i wyjątkowo
sadystycznym praktykom (wybito mu wszystkie zęby).

Zmuszony w obozie do podpisania Volkslisty w zamian za
darowanie życia.
Po jej podpisaniu, natychmiast wcielony do organizacji Todt 1. Budował
bunkry w Wałbrzychu, Kłodzku, Złotoryi. Odzyskał wolność w 1945 r. wyzwolony przez Armię Czerwoną
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (352).

HRYCEK ADAM, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 17.07.1888 r. w Kosarzyskach (nr 4) i tam zamieszkały, robotnik
leśny, chłop małorolny. Dnia 24.11.1944 r. zjawili się w jego gospodarstwie
gestapowcy i żandarmi i wypędzili na zewnątrz budynku mieszkalnego
rodzinę Adama – jego żonę Katarzynę oraz dzieci Ewę i Pawła (dzieci
Adama i Katarzyny), a także zamieszkałego w tym budynku Jana Hrycka
(bliźniaczego brata Adama), jego żonę Ewę oraz dzieci Jana, Pawła (dzieci
Jana i Ewy). Na podwórzu przesłuchiwane były dorosłe osoby jak i
małoletnie dzieci. Chodziło o udzielanie pomocy partyzantom, – co
sugerowała notatka znaleziona u przesłuchiwanej na gestapo, wcześniej
aresztowanej łączniczki Ukrainki - aresztowanej z bronią w domu Kluzów.
Następnie zawiadomiono wszystkich o ich wywłaszczeniu. Wywiezieni
zostali do Jabłonkowa i dalej do Bystrzycy n. Olzą. Po wojnie wrócili do
swojego gospodarstwa- zdewastowanego i rozgrabionego.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (354).

HRYCEK JAN, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 17.07.1888 r. w Kosarzyskach (nr 4) i tam
zamieszkały razem z rodziną brata bliźniaka – Adama
(zajmowali drugą połowę budynku), robotnik leśny, chłop
małorolny. Dnia 24.11.1944 r. zjawili się w ich
gospodarstwie gestapowcy i żandarmi i wypędzają całą
rodzinę Adama oraz Jana na zewnątrz budynku mieszkalnego
– żonę Jana - Ewę i dzieci Jana, Pawła.
Na podwórzu przesłuchiwane były tak dorosłe osoby jak i małoletnie dzieci.
Chodziło o udzielanie pomocy partyzantom, – co sugerowała notatka
znaleziona u przesłuchiwanej na gestapo, wcześniej aresztowanej łączniczki
Ukrainki - aresztowanej z bronią w domu Kluzów. Następnie zawiadomiono
wszystkich o ich wywłaszczeniu. Wywiezieni do Jabłonkowa i dalej do
Bystrzycy n.Olzą. Po wojnie wrócili do swojego gospodarstwa- bardzo
zdewastowanego i rozgrabionego.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (354).

HRYCEK PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
1

Patrz – objaśnienia, przypisy.

Urodzony 27.03.1908 r. w Koszarzyskach (nr 56) i
zamieszkały w tej miejscowości, robotnik leśny.
Aresztowany przez gestapo 6.09.1943 r. i uwięziony w
Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony
do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji,
jako więzień nr 149304. Odzyskał wolność 18.09.1943 r. –
zwolniony z obozu, wrócił do domu.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.7, cz.13 (354).

JUROSZEK JÓZEF, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w Koniakowie (4) i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik
leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu.
Aresztowany 11.04.1945 r. przy wielkiej (ostatniej) obławie zorganizowanej
przez hitlerowców na konspiratorów z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.
Więziony w Jabłonkowie do 13.04.1945 r., a stamtąd przewieziony do
Cieszyna. Tam zginął w egzekucji zbiorowej 14.04.1945 r. - po rozstrzelaniu
w dniu poprzednim 12 osób w Jabłonkowie.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 14, cz. 25 (066).

JURZYKOWSKI ANTONI, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
Urodzony 1893 r. w Jabłonkowie – „Biała” (nr 1) i tam zamieszkały,
narodowości polskiej, robotnik leśny. Aresztowany 25.06.1943 r. i po
krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie
zbiorowym przewieziony do KL Gross-Rosen, gdzie zginął w lutym 1945 r.
podczas marszu ewakuacyjnego.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, zbiór nr 2 (010); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w
latach 1939-1945, s. 72.

KAMIEŃSKI JÓZEF, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w Wiśle Malince i tam zamieszkały, robotnik leśny. Zastrzelony z
nieznanych powodów przez hitlerowców w Malince w 1944 r.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (058).

KAMIŃSKI MICHAŁ, Martyrologium Żywca
Urodzony 17.02.1911 r. w Sopotni Wielkiej pow. żywiecki, robotnik leśny.
Aresztowany 9.08.1943 r. za przynależność do PPR (gestapo zdobyło listę
członków tej organizacji i aresztowali osoby na niej wpisane).
Przetransportowany do Więzienia śledczego w Mysłowicach. Po śledztwie
przewieziony do KL Auschwitz, 28.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 152608. Stamtąd 1.17.1944 r. przeniesiony do KL
Neuengamme. Gdy hitlerowcy uznali, że zagraża im zbliżający się front,
ewakuowali więźniów i wówczas transporty te zostały zbombardowane a
więźniowie rozbiegli się do pobliskiego lasu. 15.04.1945 r. przejęci przez
wojska angielskie, odzyskali wolność.

Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998
r., s. 405; APMA-B Ankieta osobiście wypełniona przez M. Kamińskiego z dn. 2.07.1970 r., (sygn. Mat./7975 nr
inw. 156532); (Z SUPLEMENTU).

KLISZ ANDRZEJ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1905 r. w Lesznej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości;
robotnik leśny. Aresztowany 30.11.1943 r. i więziony 6 tygodni w Cieszynie
w związku z atakiem hitlerowców na Bunkier – Twierdzę pod Czantorią. Po
jakimś czasie zwolniony z więzienia wrócił do domu. Nieznany jest dalszy
jego los.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (180).

KŁODA ADAM, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1902 r. w Lesznej Górnej i zamieszkały w tej miejscowości;
robotnik leśny. Aresztowany 30.11.1943 r. i więziony 6 tygodni w
Cieszynie , podejrzany o kontakt i wspieranie partyzantów walczących z
hitlerowcami o Bunkier – Twierdzę pod Czantorią. Zwolniony z więzienia,
wrócił do domu. Nieznany jest dalszy jego los.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (180).

KLUZ JAN, - Martyrologium Zaolzia Tom 1
ur. 21.10.1909 r., mieszk. Łomnej Dolnej, robotnik leśny,
KLUZ ALOJZY, - - Martyrologium Zaolzia Tom 1
ur. 17.10.1917 r., mieszk. Łomnej Dolnej, robotnik leśny,
KONIOR STANISŁAW, - Martyrologium Żywca
Urodzony w 1925 r. w Ujsołach – Złatnej pow. żywiecki, syn Karola i
Katarzyny z d. Kupczak, zamieszkały w Żabnicy. Tak przed wojną jak i w
okresie okupacji (do aresztowania) pracował jako robotnik leśny. Podczas
okupacji, za pośrednictwem gajowego Szumlasa Franciszka zaopatrywał
partyzantów w żywność. Zdradzony przez konfidenta gestapo, 18.08.1943 r.
został aresztowany (w niedzielę podczas powrotu z kościoła).
Przetransportowany do więzienia śledczego w Mysłowicach, a po śledztwie i
wyroku sądu doraźnego - skazującego Stanisława na karę śmierci,
przewieziony wraz z innymi 10 więźniami do Żabnicy, gdzie zginęli
3.09.1943 r. w egzekucji publicznej przez powieszenie. Wszyscy straceni
byli mieszkańcami okolicznych wsi.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz, Wojna
na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r. Żywiec 2004 r.; H. Woźniak – patrz wstęp do nin.
Książki.

KOZOK EUGENIUSZ, -Martyrologium Cieszyna
Urodzony 24.04.1915 r. w Ustroniu (91) i zamieszkały w tej
miejscowości. W okresie międzywojennym pracował w
Nadleśnictwie Ustroń, najpierw w charakterze praktykanta,

a po ukończeniu szkoły leśników w Cieszynie w charakterze
leśniczego. W 1939 r. uciekł przed inwazją niemiecką, a po
powrocie nie otrzymał od władz niemieckich pracy w lasach
państwowych.
Aresztowany 21.04.1940 r., był uwięziony w Cieszynie, a stamtąd
przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen. W styczniu 1942 r. mocno
pobity przez kapo (Stubenmaga - więźnia funkcyjnego z Czech),
przeniesiony został na blok nr 32, tzw. „Blok inwalidów”. Następnie,
27.01.1942 r. „załadowany” wraz z kilkoma innymi więźniami (z tego bloku)
do tzw. „więźniarki”2 i wywieziony w nieznane miejsce – zginął.
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 54; archiwum dr. n. med. J.
Mazurka T. 13, cz. 24 (122).

ŁABAJ MICHAŁ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 5.08.1909 r. w Ustroniu, zamieszkały w Ligotce Kameralnej;
robotnik leśny. Aresztowany i po krótkim przetrzymaniu w więzieniu w
Cieszynie, przetransportowany do KL Buchenwald, gdzie zginął 15.03.1940
r.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 105.

MACURA JÓZEF, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 3.06.1921 r. w Lesznej Górnej (52) i zamieszkały w tej
miejscowości; robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu - partyzant i łącznik. Aresztowany przez
gestapo w styczniu 1945 r. i tego samego dnia rozstrzelany na ewangelickim
cmentarzu wraz z Czadankiewiczem i Halamą. Po wojnie, w maju 1945 r.
ekshumowany i pochowany na katolickim cmentarzu w Lesznej Górnej.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (177).

MĄCZYŃSKI MIECZYSŁAW,
Urodzony 21.10.1882 r. w Wadowicach. W latach 1902-1905 studiował w
Wydziale Leśnym Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu, uzyskując tytuł
inżyniera leśnika. Od 1905 r. pracował u Żywieckich Habsburgów – w 1934
r. był dyrektorem generalnym. W 1914 r. walczy w II Brygadzie Legionów i
został ranny pod Nadórną w Karpatach Wschodnich. Współzałożyciel
Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Żywcu prezes tego Towarzystwa oraz Towarzystwa Szkoły Ludowej w Żywcu.
Wielokrotnie odznaczany. Po wybuchu wojny, od 2.09.1039 r. przez kilka
tygodni pełnił funkcję burmistrza Żywca. Aresztowany 25.04.1940 r. - razem
z 45 mieszkańcami Żywiecczyzny i wywieziony do KL Dachau, a stamtąd do
KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 4.11.1940 r.
2

W samochodach zwanych potocznie „więźniarkami”, po wprowadzeniu do ich wnętrza więźniów i szczelnym
zamknięciu drzwi wejściowych, w trakcie jazdy - znajdujących się wewnątrz więźniów uśmiercano spalinami
samochodowymi.

Bibliografia: S. Mączyński, Mieczysław Mączyński (1882-1940). Karta Groni 1985 – Nr XIII, 1985r.; H. Woźniak
– patrz wstęp do nin. książki.

PAWLITKO JAN, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 21.07.1894 r. w Wiśle, a po jakimś czasie
zamieszkały w Ustroniu-Jaszowcu (20); robotnik leśny.
Mieszkając w sąsiedztwie góry Skalicy, na której znajdował
się bunkier partyzantów, nie potrafił odmówić im pomocy.
Dnia 27.10.1944 r. gestapo przeprowadziło w jego domu
szczegółową rewizję, przy której został mocno pobity, a
następnie rozstrzelany wraz z siostrą Anną na wale
wiślańskim przy ul. Gwardii Ludowej.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (131); J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w
Ustroniu 1978 r., s. 64.

PIERLAK KAROL, - Martyrologium Żywca
Urodzony 17.02.1920 r. w Sopotni Wielkiej. Po ukończeniu
wykształcenia podstawowego, już jako 15 letni chłopak
pracował przy pracach leśnych aż w końcu zdobyte
wyszkolenie praktyczne umożliwiające mu objęcia posady
gajowego. W okresie okupacji hitlerowskiej, jako
doświadczony i ceniony robotnik leśny, także wykonywał
obowiązki gajowego do czasu, kiedy odmówił podpisania
Volkslisty.
Zaangażowany w ruchu oporu, został aresztowany wraz z wieloma innymi
członkami AK z terenu Żywiecczyzny. Uwięziony w KL Auschwitz,
15.09.1943 r. zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 150575.
Następnie, 24.08.1944 r. przesłany został do KL Ravensbrück, a stamtąd w
marszu ewakuacyjnym dostał się do KL Bergen-Belsen. Mimo ciężkich
warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał
wolność. Wróciwszy w rodzinne strony, znowu podjął pracę gajowego. W
1951 r. został Leśniczym w Kamesznicy gdzie pracował do przejścia na
emeryturę. Zmarł 23.06.2002 r.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998
r., s. 399; Życiorysy Na Żywiecczyźnie Pisane, Tom I, pod red. A. Urbaniec, H. Woźniak, Żywiec 2004 r., s. 262263.

PIETRZYK PAWEŁ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 4.11.1901 r. w Brennej i zamieszkały w tej miejscowości, syn
Jerzego i Marii z d. Oleksa; robotnik. W okresie międzywojennym pracował
sezonowo jako robotnik leśny w Brennej, natomiast w czasie okupacji
mieszkał w Pogórzu i pracował nadal w lesie, współpracując z miejscową
partyzantką. W obawie przed aresztowaniem ukrywał się od czerwca do
września 1943 r. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd
został przetransportowany do KL Auschwitz. W październiku 1943 r.

zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień „wychowawczy” nr E6531. Zginął w tym obozie 27.12.1943 r. Według wystawionego aktu zgonu
nr 36871/1943 – potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł o godz.
10:40, określenie przyczyny zgonu to: „Kollaps, Durchfall” (zapaść przy
biegunce).
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998
r., s. 973; PMA-B Księga zgonów, t. 25, s. 853; J. Kurek, Zginęli za polskość Ziemi Skoczowskiej 1939-1945 r.
Skoczów 1985 r. (z archiwum S. Brody), s. 33.

PILCH JERZY, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 29.07.1906 r. w Nydku i zamieszkały w tej
miejscowości (nr 174), narodowości polskiej, robotnik
leśny. Od 21.02.1942 r. wcielony przymusowo do
Wehrmachtu, lecz już po kilku miesiącach zdezerterował nie wrócił z urlopu do jednoski lecz przyłączył się do
partyzantów oddziału „Czantoria”. Zastrzelony 13.09.1943
r. podczas potyczki z hitlerowcami - w lesie w Nydku-Pod
Stożkiem.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (093); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 135.

PINDOR JAN, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 14.09.1909 r. w Ligotce Kameralnej i zamieszkały w tej
miejscowości, narodowości polskiej, robotnik leśny. W okresie okupacji
hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant. Aresztowany 4.05.1944 r., i
po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w
transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Brandenburgu (BerlinPlotzensee) gdzie zginął 24.09.1944 r.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 105.

POLOCZEK MICHAŁ, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1902 r., zamieszkały w Ustroniu-Dobku (232); robotnik leśny.
W okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w ruchu oporu – partyzant.
W samo południe 10.07.1944 r. wtargnęło do jego mieszkania gestapo i po
dokonaniu szczegółowej rewizji, przeprowadziło na miejscu przesłuchanie.
Był bity i uderzany kolbami karabinów na oczach rodziny, wymuszano
przyznanie się do współpracy z partyzantami. Po trzech godzinach
maltretowania, zakrwawiony i ledwo żywy, został wywleczony z domu i
zastrzelony w odległości około 200 metrów na terenie Wisły na tzw.
„Kamienistej Polanie”.
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 65; archiwum dr. n. med. J.
Mazurka T. 13, cz. 24 (132).

POLOK JAN, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1920 r. w Istebnej i zamieszkały w tej miejscowości, brat
Andrzeja, robotnik Leśny. Rozstrzelany przez gestapo w Wiśle w 1944 r.

Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 14, cz. 25 (026).

PUSTÓWKA PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony w 1879 r. w Gródku i zamieszkały w tej miejscowości – dzielnica
Na Dziole (nr 72), robotnik leśny. Aresztowany 24.09.1943 r. i
przetransportowany do więzienia lub obozu koncentracyjnego – nieznana jest
nazwa miejsca uwięzienia. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do
domu.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.6, cz.12 (274).

PYTEL JAN, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 18.04.1919 r. w Nydku i zamieszkały w tej
miejscowości, narodowości polskiej, robotnik leśny. Od
22.06.1942 r. działał w ruchu oporu – przodownik grupy
partyzantów „Czantoria”. Zastrzelony 30.11.1943 r. w
walce o bunkier „Twierdzę pod Czantorią” z przeważającą
ilością gestapowców i żandarmów hitlerowskich.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.5, cz.11 (098); S. Zahradnik,
Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 136.

RABIN FRANCISZEK, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1928 r. w Istebnej (339) i zamieszkały w tej miejscowości;
robotnik leśny. Aresztowany jako partyzant na Wilczem – to przysiółek
Istebnej (tam też zginął F. Macichin). Po uciążliwych przesłuchaniach F.
Rabin został rozstrzelany 13.04.1944 r. w Istebnej – Krzyżowa.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 14, cz. 25 (029).

RUCKI KAROL, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 5.01.1927 r. w Ligotce Kameralnej (nr 65), narodowości polskiej,
robotnik leśny. Zastrzelony 2.10.1944 r. przez hitlerowską policję w Ligotce
Kameralnej – pod zarzutem współpracy z partyzantami.
Bibliografia: Archiwum dr n.med. J. Mazurka, T.2, cz.6 (155); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 106.

RYŁKO RUDOLF, pseud. „Rudek”, Martyrologium Żywca
Urodzony 20.03.1907 r. w Rycerce Górnej gmina Rajcza,
pow. żywiecki, syn Franciszka i Heleny z d. Gajer.
Ukończył 5 klas szkoły ludowej w miejscu urodzenia, a
następnie terminował u ojca zdobywając zawód kowala. W
marcu 1929 r. powołany do odbycia służby wojskowej i
wcielony do 3 psp w Bielsku. Jesienią 1930 r. wyszedł z
wojska i pracował jako gajowy początkowo w Rycerce a
następnie w Złatnej.
W związku z wybuchem drugiej wojny światowej, zmobilizowany we
wrześniu 1939 r. i walcząc z wrogiem dostał się aż do wschodniej granicy,
gdzie po rozwiązaniu oddziału wrócił do domu – do Złatnej, ponownie

wykonując pracę gajowego. W 1940 r. wstąpił do Tajnej Organizacji
Niepodległościowej – przejętej następnie przez ZWZ/AK w Żywcu.
Aresztowany 12.02.1943 r. i wraz z sześcioma innymi leśnikami,
przewieziony do aresztu gestapo wpierw w Żywcu a następnie w Bielsku,
skąd 22.02. tegoż roku odesłani zostali do KL Auschwitz na blok 2a. Po
śledztwie, przekazany na pobyt w obozie, zarejestrowany w obozowej
ewidencji jako więzień nr 114757. Po okresie kwarantanny, od 1.05.1943 r.
przeniesiony do podobozu Buna – Monowitz k/ Oświęcimia. Następnie,
19.09.1944 r. przewieziony do KL Mauthausen-Gusen i tam oznaczony jako
więzień nr 102233. Dalej, 18.10.1944 r. przesłany do KL NatzweilerSchamberg, oznaczony jako więzień nr 42841. Z tego ostatniego obozu,
ewakuowany w głąb Niemiec, i na pewnym odcinku tej ewakuacji w
miejscowości Mittenwald (Bawaria) został wyzwolony przez wojska
amerykańskie. Po powrocie do Złatnej, po dłuższej rekonwalescencji,
ponownie podjął pracę leśniczego w leśnictwie Nickulina – wykonując ten
zawód do przejścia na emeryturę w 1969 r. Zmarł po długiej i ciężkiej
chorobie 25.01.1995 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 194-195, oprac. Helena Oleś.

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

SAMIEC PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 3.11.1889 r. w Oldrzychowicach, zamieszkały w Wędryni (nr
349), robotnik leśny – cieśla. Aresztowany przez gestapo 2.12.1943 r. razem
z żoną i z sąsiadami za to, że dali głodnym jeńcom sowieckim kawałek
chleba - zbiegom z prac przymusowych. Więziony do 12.04.1945 r. w
Cieszynie (8 miesiecy), Ćwikowie (1 miesiąc), Bytomiu (3 miesiące). Z tego
ostatniego miejsca uwięzienia, w marszu ewakuacyjnym dostał się do KL
Bergen-Belsen, i dalej do Cellek/Hanower. Oswobodzony 12.04.1945 r.
przez wojska brytyjskie. Wrócił do Wędryni 3.08.1946 r. Zmarł 30.11.1950 r.
- na skutek przeżyć obozowych.
Bibliografia: Archiwum dr n. med. J. Mazurka, T.4, cz. 9 (092).

SIKORA JAN, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 24.04.1900 r. w Łomnej Dolnej (nr 1) i zamieszkały w tej
miejscowości, robotnik leśny. Aresztowany 6.04.1943 r. za to, że zabił bez
zezwolenia młode prosię. Więziony wpierw w Cieszynie, a stamtąd w
transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz, gdzie zginął.
Bibliografia: Archiwum dr med.. J. Mazurka – zbiór nr 2; (234); w ewidencji APMA-B nie figuruje.

SIKORA MICHAŁ, - Martyrologium Cieszyna

Urodzony 16.09.1911 r. w Istebnej pow. cieszyński. W
miejscu urodzenia – w 1921 r. ukończył pięć klas Szkoły
Powszechnej, a następnie uczęszczał do Gimnazjum w
Cieszynie (ukończone w 1931 r.). Po zdaniu egzaminu
dojrzałości, rozpoczął dalszą naukę na Wydziale RolnoLeśnym Uniwersytetu Poznańskiego.
Studia ukończył w 1937 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera Leśnika. Od
sierpnia 1937 r. pracował jako praktykant w Istebnej, następnie w dyrekcji
Lasów we Lwowie – do 1938 r., a od tego czasu przeniesiony do pracy w
Nadleśnictwie Łomna w Dyrekcji Lasów w Cieszynie. W 1939 r.
przeniesiony został do Nadleśnictwa w Murckach, lecz wybuch drugiej
wojny światowej spowodował, że wrócił do Istebnej. Aresztowany (nieznana
przyczyna) i osadzony w więzieniu w Cieszynie a stamtąd
przetransportowany do KL Sachsenhausen, gdzie przebywał do 16.10.1940 r.
Dzięki usilnym i skutecznym staraniom ojca, odzyskał wolność i powrócił do
Istebnej. Starając się o pracę, utrzymał ją dopiero w 1942 r. w Dukli zajmował się urządzeniami do pracy w lasach. W sierpniu 1944 r.
samowolnie opuścił dotychczasowe stanowisko pracy i powrócił do Istebnej pracował w tartaku. Po wyzwoleniu, w 1945 r. otrzymał pracę w
Nadleśnictwie Hażlach jako Leśniczy w Dębowcu i dalsze lata, aż do
przejścia na emeryturę także były związane z pracą w leśnictwie. Zmarł
22.07.1989 r.
Bibliografia: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. III. 1995 r., s. 199-200, oprac. C. Stanik.

SIKORA PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 8.07.1900 r. w Bukowcu i zamieszkały w tej miejscowości,
robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu.
Aresztowany i wpierw więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie
zbiorowym przewieziony do KL Oranienburg, gdzie zginął 23.11.1943 r.
Bibliografia: Archiwum dr med.. J. Mazurka – zbiór nr 2; (160); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w
latach 1939-1945, s. 48.

SIKORA PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 7.03.1916 r. w Oldrzychowicach (nr 235), zamieszkały w
Karpętnej (47), robotnik leśny. Aresztowany pierwszy raz 6.09.1943 r. i po
krótkim uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd przekazany w transporcie
zbiorowym z Katowic do KL Auschwitz. Dnia 9.09.1943 r. zarejestrowany w
obozowej ewidencji jako więzień nr 149326, zwolniony do domu 17.09.1943
r. Drugi raz aresztowany 24.09.1944 r. i po przesłuchaniach w Karpentnej –
wyprowadzony został w okolice cmentarza i tam zastrzelony. Po wojnie,
ekshumowany i w uroczystym pogrzebie pochowany w Oldrzychowicach.
Bibliografia: I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998
r., s. 394; Archiwum dr n.med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (265); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej
w latach 1939-1945, s. 75; informacja uzupełniona o dane z APMA-B.

SZKANDERA PAWEŁ, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony w 1905 r. w Mostach (nr 211), zamieszkały w Bukowcu, robotnik
leśny. Aresztowany w 1943 r. i więziony w więzieniach i obozach o
nieustalonej nazwie. Mimo ciężkich warunków panujących w hitlerowskich
miejscach uwięzienia w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność w
1945 r.
Bibliografia: Archiwum dr med.. J. Mazurka – zbiór nr 2; (165).

SZALBOT JAN, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony w 1921 r. w Wiśle „Czarna Wisełka” (283) i zamieszkały w tej
miejscowości; robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej
zaangażowany w ruchu oporu. Aresztowany za odmowę podpisania
Volkslisty oraz odmowę wcielenia do armii niemieckiej. Nieznane jest
miejsce uwięzienia, ale po odzyskaniu wolności, w obawie przed ponownym
aresztowaniem, niemal do końca wojny się ukrywał najczęściej w lasach
wiślańskich masywu Baraniej Góry. Niestety, 15.02.1945 r. natknął się w
lesie na patrol wojskowy z jednostki stacjonującej na Fojtuli. Gdy zauważył
idących, zaczął uciekać i wówczas padły strzały - został ranny. Żołnierze
chcieli doprowadzić go żywego do swej jednostki, lecz Szalbót opierał się,
nie chciał iść więc prawdopodobnie zabili go kolbami karabinów i
pozostawili w dolinie Białej Wisełki. Po powrocie do Fojtuli, żołnierze
weszli do restauracji i opowiadali co zrobili. Posłyszawszy tą rozmowę
mieszkańcy z Czernego – Czupeli, udali się w miejsce, o którym żołnierze
opowiadali i odnaleźli zmasakrowane-pokrwawione ciało Szabota.
Pochowali go na miejscu ,gdzie leżał zabity. Po wyzwoleniu, 9.05.1945 r. z
dotychczasowego miejsca pochówku, Michał Szalbót (brat zabitego)
spowodował ekshumację i pochował Jana uroczyście na cmentarzu w Wiśle.
Bibliografia: J. Dzwonek, Wisła w jarzmie hitlerowskim 1939-1945, s. 34; archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13,
cz. 24 (072); informacja – Maksymilian Szklorz.

SZKOWRON JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony w Horczawie, i tam zamieszkały, robotnik leśny. Zabity przez
Niemców w 1943 r. - podczas pobytu na robotach przymusowych.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 70.

SZOLONY FRANCISZEK (JERZY), - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 15.(11.).04.1916 r. w Nawsiu, zamieszkały w Nydku, robotnik
leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu - partyzant,
zastrzelony 1.11.1944 r. w Nawsiu pod Stożkiem– nieustalone okoliczności
zastrzelenia.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 136.

SZTURC ANDRZEJ, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony w 1904 r. w Jabłonkowie i zamieszkały w tej miejscowości,
robotnik leśny. Aresztowany i przetransportowany do więzienia lub obozu

koncentracyjnego gdzie zginął – nieznana jest nazwa miejsca uwięzienia oraz
data i okolicznosci śmierci tego więźnia.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 73.

SZTURC JÓZEF, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 25.02.1916 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik
leśny. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant.
Zastrzelony w Nydku-Głuchowej 22.05.1942 r.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 136.

ŚMIŁOWSKI JERZY, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 14.03.1890 r. w Rzece, zamieszkały w Sibicy, robotnik leśny. W
okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – partyzant w grupie
„Taworowy”. Aresztowany 15.09.1944 r. i przetransportowany do KL GrossRosen, gdzie zginął 11.04.1945 r. podczas marszu ewakuacyjnego więźniów.
Bibliografia: Archiwum dr. n.med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (329); Ofiary Okupacji Hitlerowskiej i Wojny 1939-1945 r. w
Powiecie Karwina, s. 184; S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 165.

ŚWIERCZEK ADARA, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony w 1895 r. w Piosku i zamieszkały w tej miejscowości, robotnik
leśny. Aresztowany i przetransportowany do obozu koncentracyjnego,
którego nazwy nie udało się ustalić – tam zginął.
Bibliografia: S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 152.

TACINA JAN, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony w 1901 r. w Tyrze i zamieszkały w tej miejscowości (nr 16),
robotnik leśny. Aresztowany 6.09.1943 r. w odwecie za postrzelenie
3.09.1943 r. przez partyzantów Niemca – gajowego Hniday (aresztowano
wówczas co najmniej 9 osób). Więziony prawdopodobnie w Cieszynie, a
stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Auschwitz.
Zwolniony z obozu 17.09.1943 r., wrócił do domu. Nieznany jest dalszy
okupacyjny los tej osoby.
Bibliografia: Archiwum dr. n.med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (293); w ewidencji APMA-B nie figuruje.

TKOCZ JÓZEF, - Więźniowie Policyjni
urodzony 7.02.1898 r. Gotartowicach, pow. rybnicki i tam zamieszkały, syn
Franciszka i Leopoldyny z d. Kuzik, robotnik leśny. Aresztowany i osadzony
w KL Auschwitz, skazany na śmierci przez sąd doraźny katowickiego
gestapo – rozstrzelany w dniu 7.08.1942 r. na dziedzińcu bloku nr 11 pod
Ścianą Straceń.
Według zafałszowanych danych w akcie zgonu nr 21571/1942,
potwierdzonych podpisem lekarza obozowego, zmarł o godz. 11:32,
przyczyna zgonu: „plötzlicher Herztod” (nagły zawał serca).
Bibliografia: APMA-B. Księga zgonów, t. 15, s. 569; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej …,
s. 351; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska …, t. II, s. 655.

WALIGÓRA JAN, Martyrologium Żywca

Urodzony w 1920 r. w Sopotni Małej gmina Jeleśnia, pow. żywiecki, syn
Szczepana i Magdaleny z d. Greń, zamieszkały w Sopotni Małej („na
Słowiankach”). Podczas okupacji hitlerowskiej jego rodzina została
przesiedlona do Żabnicy (Polana Płone) w pobliże domów rodzin Fijaków i
Chowańców, z którymi zaangażował się w niesieniu pomocy okolicznym
partyzantom - pracował jako robotnik leśny u gajowego Gajera Franciszka w
Sopotni. W lipcu i sierpniu 1943 r. w Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej
oraz w Węgierskiej Górce na skutek donosów i prowokacji, Niemcy dokonali
aresztowań wśród tamtejszych członków ruchu oporu oraz ludności za
„udzielanie pomocy partyzantom”. Aresztowanych 21 osób skazano na karę
śmierci. W dniu 3.09.1943 r. 10 z nich powieszono w Kamesznicy, a 11 w
tym samym dniu w Żabnicy - Jan był wśród straconych w Żabnicy.
Postscriptum. Brat Jana - Stanisław (ur. 3.02.1929 r.) został zastrzelony
przez patrol policji. Brat – Wojciech (ur. 1915 r.) został aresztowany, z
powodu przedłużenia pobytu w domu (był chory) a miał być na
przymusowych robotach; odesłany do KL Auschwitz, zmarł tam po 14
dniach pobytu - 10.09.1944 r. Przeżyło wojnę pozostałe rodzeństwo - brat
Władysław i siostra Maria.
Bibliografia: W. Latkiewicz, Egzekucje w Kamesznicy i Żabnicy, Karta Groni nr XIII, 1985 r.; S. Dobosz, Wojna
na Ziemi Żywieckiej, od kwietnia 1939 r. do kwietnia 1945 r., Żywiec 2004 r.

WAWRZACZ FRANCISZEK, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 20.01.1915 r. w Istebnej (137) i zamieszkały w tej miejscowości;
robotnik leśny. Aresztowany 11.04.1945 r. i więziony przez dwa dni w
lokalnym więzieniu w Jabłonkowie. Rozstrzelany 13.04.1945 r. na
żydowskim cmentarzu w Jabłonkowie razem z innymi 38 osobami z Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa. Po wojnie ekshumowany i pochowany 5.05.1945 r.
w uroczystym pogrzebie we wspólnej mogile w Istebnej.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 14, cz. 25 (032).

ZAZDROŻNY JAN, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony 12.04.1921 w Horodenku k/Lwowa, zamieszkały w Tyrze (nr 44),
robotnik leśny. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu.
Aresztowany i przetransportowany do więzienia lokalnego w
Oldrzychowicach. W tej miejscowości zginął 5.06.1944 r. - powieszony w
egzekucji zbiorowej (publicznej) wraz z trzema innymi osobami.
Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (270); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 188.

ZIENTEK JAN, - Martyrologium Zaolzia tom 3
Urodzony w 1919 r. w Rzece i zamieszkały w tej miejscowości - Na
Moczarkach, robotnik leśny, małorolnik. Aresztowany przez gestapo
11.11.1944 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie,
stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia śledczego w
Mysłowicach, gdzie zginął w 1944 r.

Bibliografia: Archiwum dr. n. med. J. Mazurka, T.3, cz.7 (329); S. Zahradnik, Zaolziańskie ofiary okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945, s. 164.

ZOŃ JAN, - Martyrologium Cieszyna
Urodzony 20.05.1914 r. w Ustroniu, zamieszkały w
Ustroniu-Jelenica (11); robotnik leśny. W okresie
międzywojennym pracował w lasach państwowych. Zabrany
z mieszkania i rozstrzelany 9.11.1944 r. na lewym brzegu
Wisły - kierunek Cisownica, przy domu Białasa. Zginął
wraz z 35 innymi mieszkańcami Ustronia i okolicy.
Bibliografia: J. Pilch, Ustroń 1939-1945, wyd. ZBoWiD w Ustroniu 1978 r., s. 73;
archiwum dr. n. med. J. Mazurka T. 13, cz. 24 (141).

