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Marcin Witkowski

„blogi’39” 
– śladóW hiStorii ciąg dalSzy

W listopadzie 2009 roku zakończył się pierwszy etap projektu „Blogi’39. Śla-
dami historii ze szkolnych zeszytów”. Inspiracją do jego realizacji było odnalezie-
nie w archiwum parafialnym kościoła Ofiarowania NMP w Wadowicach zbioru 
wypracowań uczniów Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Marcina Wadowity. 
Zadania domowe powstały w październiku 1939 roku kiedy okupacyjne władze 
niemieckie, po interwencjach gimnazjalnego profesora Józefa Titza, zgodziły się 
na kilkutygodniowe otwarcie szkoły.1

Odnaleziony zeszyt zawiera 125 wypracowań (1 dziewczynki (Kazimiery Mo-
lendowicz), 108 chłopców oraz 16 nieznanych z nazwiska wychowanków szko-
ły), będących obrazem narodowej i indywidualnej tragedii – 89 uczniów uciekło 
przed zbliżającymi się szybko Niemcami na wschód, jeden z nich – Roman Zie-
liński dotarł aż do Kowla (kiedyś miasto na kresach II Rzeczpospolitej obecnie na 
Ukrainie). Pozostali gimnazjaliści i licealiści pozostali w Wadowicach i okolicz-
nych miejscowościach dzięki czemu wzbogaciła się nasza, dotychczas dość ubo-
ga, wiedza o działaniach wojennych na Ziemi Wadowickiej w pierwszych dniach 
września 1939 roku oraz w pierwszych tygodniach okupacji.2

To wyjątkowe znalezisko stało się podstawą projektu „Blogi’39. Śladami hi-
storii ze szkolnych zeszytów” – całej serii działań przygotowanych i przeprowa-

1  Niemcy zamknęli ostatecznie szkołę 30 października 1939 roku. Józef Titz (ur. w 1900 r. we Lwowie, zm. 
w 1988 r. w Nowym Targu) – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Wiedeńskiego 
i Akademii Muzycznej w Wiedniu. Germanista, anglista, muzyk i kompozytor (skomponował ok. 300 utwo-
rów), profesor Gimnazjum w Wadowicach (w latach 1926 – 1928, 1929 – 1939, 1945 – 1947); nauczyciel Karola 
Wojtyły (autor muzyki do sztuk z jego udziałem), opiekun kółka muzycznego i chóru, w czasie II wojny świa-
towej członek Tajnej Komisji Oświaty i Kultury (1940 – 1945), kierownik Teatru Rapsodycznego w Krakowie. 
(za: Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 252; Studnicki G., Pierwsza wśród równych. 
Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 191, s. 83).

2  O odnalezieniu zbioru wypracowań i wstępnych ustaleniach z nim związanych pisaliśmy w poprzednim wy-
daniu “Wadovian” (por.: Wyrobiec P., Wadowickie wspomnienia września 1939 r., [w:] Przegląd historyczno 
– kulturalny “Wadoviana”, Nr 12, Rok 2009)
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dzonych przez Muzeum Miejskie w Wadowicach, działające w ramach Wadowic-
kiego Centrum Kultury. Nasz pomysł został zakwalifikowany do dużego projektu 
„Warto pamiętać”, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury i Wojewódz-
two Małopolskie, dzięki czemu otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Pozyskaliśmy 
patronów medialnych – Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, TVP Historia 
oraz media lokalne – ITV Wadowice, portal internetowy wadowice24.pl oraz 
„Nowiny Andrychowskie”. Nad projektem patronat honorowy objął Instytut Pa-
mięci Narodowej.

Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1 września 2009 roku, na 
wadowickim rynku zorganizowaliśmy akcję happeningową. Na płycie rynku 
ustawiliśmy instalację przestrzenną zawierającą fragmenty wypracowań wado-
wickich gimnazjalistów i licealistów. Cytatom tym towarzyszyła wadowicka lista 
ofiar kampanii wrześniowej 1939 roku – na tablicy liczącej blisko 200 nazwisk 
poległych wojskowych i cywilów pozostawiliśmy wolne miejsce, dając tym samym 
Wadowiczanom możliwość dopisania kolejnych, nie uwzględnionych na liście po-
ległych. Konstrukcję umieszczoną w centralnym punkcie rynku dopełniała mul-
timedialna prezentacja, przedstawiająca współczesne konflikty wojenne. Zdjęcia 
i mapy przypominały o wojnie koreańskiej, wietnamskiej, iracko – irańskiej, cze-
czeńskiej, somalijskiej, interwencji radzieckiej w Afganistanie, konfliktach arab-
sko – izraelskich, wojnach w byłej Jugosławii oraz o krwawych konfliktach etnicz-
nych w Afryce. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę mieszkańców Wadowic 
na fakt, że powojenny świat nie wyciągnął właściwych wniosków ze straszliwej 
wojny. Liczbę ofiar współczesnych konfliktów wojennych porównaliśmy do liczby 
mieszkańców wielkich polskich miast. Zabieg ten okazał się skuteczny – suche 
statystyki informujące o dziesiątkach czy setkach tysięcy zabitych nie przema-
wiają do ludzkiej świadomości tak jak przykładowa informacja o konflikcie kore-
ańskim: „W wojnie, według różnych źródeł, mogło zginąć nawet 2.500.000 osób 
– to tak jakby w trzy lata zniknęła bezpowrotnie z powierzchni ziemi ludność 
Górnośląskiego Okręgu Węglowego.” Takie przedstawienie danych o  liczbie za-
bitych oraz ciekawe pod względem graficznym ujęcie konfliktów sprawiło, że nie 
przechodzono obok prezentacji obojętnie. Instalacji przestrzennej towarzyszyły 
dwa słupy ogłoszeniowe z reprintami plakatów i obwieszczeń z sierpnia i września 
1939 roku.

Chcąc wzbudzić wśród Wadowiczan jeszcze większe zainteresowanie wyda-
rzeniami sprzed 70 lat, zaprezentowaliśmy archiwalne nagrania ze zbiorów Pol-
skiego Radia. Z głośników, umieszczonych w budynku Urzędu Miasta, można 
było usłyszeć: komunikat specjalny nagrany 29 sierpnia 1939 roku przez Józefa 
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Małgorzewskiego, pierwszy komunikat o rozpoczęciu działań wojennych przez 
Niemców (Zbigniewa Świętochowskiego), orędzie prezydenta Ignacego Mościc-
kiego (odczytane przez Jerzego Szmidta w czterdziestą rocznicę wybuchu II wojny 
światowej (01. 09. 1979 roku)), komunikat o nalocie bombowym (wrzesień 1939 
roku), dźwięki nadlatujących samolotów, eksplozji bomb i dział przeciwlotni-
czych.

W czasie pierwszej prezentacji nagrań (o godz. 9.50) miało miejsce nieocze-
kiwane wydarzenie – gdy po komunikacie o nalocie z głośników słychać było huk 
spadających bomb nad rynkiem pojawiła się niespodziewanie cywilna awionetka 
– wszystkie osoby uczestniczące w happeningu miały możliwość przekonać się 
o grozie tamtych wydarzeń.

Pracownicy Muzeum Miejskiego rozdawali przechodniom reprinty karty mo-
bilizacyjnej z 1939 roku a wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego, spadko-
bierczynie autorów wojennych wspomnień, zbierały relacje o II wojnie światowej 
od żyjących świadków tamtych wydarzeń.

Całość działań rocznicowych dopełniły tablice z fragmentami wspomnień 
ustawione w różnych częściach miasta oraz w okolicznych miejscowościach 
(Choczni, Andrychowie i Kleczy).

Fragment instalacji przestrzennej na wadowickim rynku.
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Kolejnym elementem projektu było opracowanie warsztatów tematycznych 
dla dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej, przybliżających realia września 1939 roku. 
Dla dzieci ze szkoły podstawowej przygotowaliśmy zajęcia pt.: „Życie w okupowa-
nych Wadowicach” mające przybliżyć tragedię ludności cywilnej podczas działań 
wojennych i okupacji: ucieczkę przed wrogiem, organizację szpitala polowego, 
tajne nauczanie oraz sztukę kamuflażu. Dla młodzieży z gimnazjum opracowa-
na została logiczno – historyczna gra planszowa pt.: „Wadowice’39 – Exodus”. 
Scenariusz gry został oparty w całości o wydarzenia opisane przez gimnazjali-
stów w zadaniach domowych z października 1939 roku – gracze mają do wyboru 
dwie ścieżki – mogą pozostać w Wadowicach lub uciekać na wschód. Scenariusze 
realizowane przez poszczególne zespoły to próba odwzorowania historii sprzed 
70 lat – uczniowie wykonują różne zadania – od praktycznych (np.: opatrzenia 
rannego żołnierza) po wymagające dokładnej analizy tekstów (np.: przedwojenne 
rozmieszczenie polskich garnizonów wojskowych).

Powyższe zajęcia weszły na stałe do kalendarza warsztatów organizowanych 
przez Muzeum Miejskie w Wadowicach.

 Przed dużym wyzwaniem stanęła grupa uczennic z wadowickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego – zaproponowaliśmy im stworzenie „mapy ucieczek” 
miejscowej ludności w  czasie kampanii wrześniowej. Efektem pracy zespołu 
w składzie: Ewelina Dębska, Aleksandra Pietrzak, Barbara Góralczyk, Angeli-
ka Wanat, Małgorzata Grzywa i Monika Ficek, jest mapa uwzględniająca miej-
scowości do których dotarli autorzy wspomnień a także miejsca bombardowań 
i działań wojennych. Mapa w najbliższym czasie będzie ogólnodostępna na stro-
nie internetowej projektu.

 Jednym z elementów projektu było również przygotowanie konspek-
tu lekcji dla nauczycieli szkół gimnazjalnych „Losy młodzieży w czasie działań 
wojennych we wrześniu 1939 r.”. Propozycja, którą skierowaliśmy do pedagogów, 
opierała się na wybranych wypracowaniach sprzed 70 lat i miała za zadanie uła-
twić realizację lekcji historii poświęconej kampanii wrześniowej i losów ludności 
cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 

Efektem pierwszego etapu projektu „Blogi’39. Śladami historii ze szkolnych 
zeszytów” było przygotowanie i wydanie gimnazjalnych wypracowań w wersji 
książkowej – „Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum 
i liceum”. Promocja publikacji odbyła się 26 listopada 2009 roku w budynku Wa-
dowickiego Centrum Kultury. Wydawnictwo zawierające 125 wspomnień gimna-
zjalistów i licealistów z października 1939 roku, opatrzone zostało wstępem au-
torstwa dra Teodora Gąsiorowskiego, z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci 
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Narodowej, ilustracjami autorstwa laureatów konkursu historyczno – plastyczne-
go oraz przypisami i indeksem nazwisk. Wspomnienia wydaliśmy w nakładzie 
600 egzemplarzy. Bezpłatne egzemplarze trafiły do bibliotek i szkół.

W trakcie promocji, podczas której przybliżona została historia zbioru wypra-
cowań oraz szczegóły projektu, wystąpił pan Tadeusz Mleczko, jeden z autorów 
zadania domowego, który, jako naoczny świadek wydarzeń, opowiedział o swoich 
przeżyciach z września 1939 roku.

Podczas promocji zostały również wręczone nagrody w konkursie historycz-
no – plastycznym „ pt.: „Moje przeżycia wojenne”, który ogłosiliśmy jeszcze we 
wrześniu a skierowaliśmy go do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimna-
zjalnej. Zadaniem uczestników konkursu było zobrazowanie wybranego wypraco-
wania a głównym wyróżnieniem, obok nagród rzeczowych, zamieszczenie pracy 
jako ilustracji do publikacji „Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickie-
go gimnazjum i liceum”. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: Daria Gąsio-
rowska (I miejsce), Justyna Rogóż (II miejsce), Iwona Krzykawska (III miejsce), 
Remigiusz Grzybowski, Aleksandra Wicher, Kamila Woźniak, Jakub Sumera, 
Julia Książek, Nikodem Sienkiewicz, Natalia Smolarska i Dominika Wiktor.

Publikacja książki zamknęła pierwszy etap naszych działań a jednocześnie 
była swego rodzaju preludium do kolejnego – poszerzenia naszej wiedzy o auto-
rach wspomnień. Chcemy ustalić co z wadowickimi gimnazjalistami i licealistami 
działo się podczas okupacji oraz po wojnie, jak potoczyły się ich dalsze losy. 

Do kilku przedwojennych uczniów udało się nam dotrzeć, są to panowie: 
Stanisław Czaderski (Częstochowa), Tadeusz Królikiewicz (Warszawa), Jan 
Markielowski (Kraków), Tadeusz Mleczko (Wadowice), ks. Czesław Skowron 
(Kraków), Tadeusz Sowiński (Wadowice). Osobiście opowiedzieli o swych oku-
pacyjnych i powojennych dziejach.

Historie autorów październikowych zadań domowych z 1939 roku poznajemy 
przede wszystkim dzięki pomocy rodzin – żon i dzieci, w ten sposób mogliśmy opi-
sać dalsze losy m. in.: Wiesława Domańskiego (lekarza, szczególnie zasłużonego dla 
Spytkowic), Jana Górskiego, Bogusława Lisko (znanego wadowickiego cukiernika), 
Wiesława Mirosławskiego, Leona Opidowicza czy Władysława Zielińskiego.

Wśród autorów wojennych wypracowań znaleźli się późniejsi artyści: Ludwik 
Jach i Ludwik Pindel, inżynierowie, m. in: inż. górnik Ryszard J. Bernacki i inż. 
hutnik Feliks Gaweł, ekonomiści: prof. dr. Hab. Bronisław Byrski, Leon Opido-
wicz i Zdzisław Sołtysik, lekarze, stomatolodzy i farmaceuci: Wiesław Domań-
ski, Tadeusz Hojdys i Tadeusz Sowiński, księża, m. in: ks. dr Czesław Skowron, 
ks. Stanisław Mydlarz. Wielu przedwojennych licealistów i  gimnazjalistów ze 
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starszych klas walczyło w czasie woj-
ny w AK, wśród nich: Paweł i Tadeusz 
Brańka (zamordowani przez Niemców 
w 1944 roku w Czartaku), Jan Nowobil-
ski czy Stanisław Jach.

Aby ustalić losy innych autorów ko-
nieczne są dalsze badania archiwalne ale 
przede wszystkim życzliwość i pomoc 
rodzin oraz osób, które znały przedwo-
jennych gimnazjalistów i licealistów. Po-
nownie zwracamy się więc z apelem do 
wszystkich, którzy posiadają jakiekol-
wiek informacje pozwalające ustalić co 
działo się z nimi podczas wojny i po niej 
– ich dzieje to ważny fragment historii 
naszej Małej Ojczyzny.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy również na stronę internetową pro-
jektu – www.wck.wadowice.pl/blogi39, 

na której można znaleźć kompletną listę autorów wypracowań, treść wszystkich 
zadań domowych oraz informacje związane z projektem.

Poniżej prezentujemy uzupełnioną listę autorów październikowych wypraco-
wań – lista zawiera imiona i nazwiska 109 uczniów, w tym jednej uczennicy (auto-
rów 16 wypracowań na dzień dzisiejszy nie potrafimy zidentyfikować)3:

Klasa I Gimnazjum:
Bobak Tadeusz
Borgosz Aleksander
Broda Robert (26 IV 1926 r., Wadowice)
Czapik Kazimierz
Gzela Stefan (17 VII 1924 r., Wadowice – 26 II 1979 r., Wadowice)
Jurkowski Zdzisław, klasa I B
Kardaś Zbigniew (Inwałd)
Kasprzycki Andrzej (14 III 1926 r., Wadowice)

3  W nawiasach i przypisach podano informacje, jakie udało się dotychczas ustalić, na temat autorów – daty uro-
dzin, śmierci, wykształcenia, zajęcia czy miejsca zamieszkania. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.wck.wadowice.pl/blogi39 w zakładce „Dalsze losy autorów”.

Gra wojenna 
„Wrzesień 1939 – Exodus”.
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Królikiewicz Tadeusz4

Kwapin Stanisław 
Legan Sergiusz
Mirosławski Wiesław (zm. 2010 r.)
Mleczko Tadeusz, klasa I A (28 IX 1926 r., Wadowice)5

Molendowicz Kazimiera
Mydlarz Stanisław ( zm. 1993 r., Inwałd, ksiądz)
Ogiegło Józef
Orlicki Marian
Pszczeliński Stanisław
Smolarek Stanisław (Andrychów)
Strycharski Leszek, klasa I A

4  Pracownik Instytutu Lotnictwa, autor książek i opracowań z dziedziny lotnictwa i broni siecznej. Obecnie na 
emeryturze, mieszka w Warszawie. Ojciec Tadeusza, Jan Królikiewicz pełnił funkcję dyrektora Państwowego 
Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity w latach 1933 – 1939 i 1945 – 1953 (od 1952 roku Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wadowicach).

5  Magister prawa, w ciągu swej długiej kariery zawodowej pracował w kilku oddziałach NBP (Bytom, Bielsko 
– Biała, Pasłęk), później na stanowiskach kierowniczych w Wadowickich Zakładach Spożywczych Przemysłu 
Terenowego (ZSPT), Zakładzie Jajczarsko – Drobiarskim w Tomicach oraz w ZPC „Skawa” Wadowice, gdzie 
pełnił funkcję dyrektora. Obecnie na emeryturze, mieszka w Wadowicach.

Warsztaty dla szkół podstawowych – „Życie w okupowanych Wadowicach”. 
Uczniowie rozwiązują zaszyfrowana wiadomość. 
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Strzała Kazimierz
Warmuz Józef
Wiecheć Zdzisław
Zając Mieczysław

Klasa II A Gimnazjum:
Banaś Jerzy Marian (25 II 1926 r., Radocza, mgr chemii) 
Brańka Paweł Marian (28 IX 1923 r., Jaroszowice – 1944 r. Czartak 
(uczestnik ruchu oporu, zamordowany przez Niemców)
Czaderski Stanisław (27 VII 1926 r., Wola Filipowska k. Krzeszowic, 
aktor tetralny)
Czarny Stanisław (1923 r., Skawica)
Gaweł Feliks Józef (18 V 1926 r., Rymanów – 1993 r., Wadowice, 
mgr inż. górnictwa, dyrektor kopalni w Jaworznie)
Hojdys Tadeusz (12 IX 1924 r., Wadowice – 25 III 1995 r., 
Wadowice, technik stomatologii)
Łącki Jacek Adam ( 18 IV 1926 r., Roków)
Sajnok Edward  29 VI 1925 r., Gorzeń Dolny)
Tomiak Kazimierz (24 II 1926 r., Wadowice)

Klasa II B Gimnazjum:
Banaś Jerzy Stanisław (15 VIII 1925 r., Wadowice)
Młocek Adam (10 XI 1925 r., Wadowice)
Oleksy Mieczysław(21 VI 1925 r., Klecza Dolna)
Piotrowicz Julian
Stawowy Stanisław6

Wolas Józef (23 XII 1924 r., Wadowice (Zaskawie))

Klasa III A Gimnazjum:
Bednarczyk Mieczysław (1 VIII 1924 r., Jaroszowice)
Domański Wiesław (1 I 1924 r.,Wadowice – 24 I 2003 r., lekarz)
Gajczak Henryk ( 14 XI 1924 r., Toruń)
Jach Stanisław ( 21 III 1924 r., Skawina – 2007 r., Rzeszów, architekt, 
pracował w budownictwie)

6  W Katalogu Głównym figuruje tylko jeden Stanisław Stawowy, urodzony 2 maja 1920 roku w Stryszawie, w roku 
szkolnym 1938/1939 ukończył klasę IV B.
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Klaczak Mieczysław (4 XI 1924 r., Barwałd Górny)
Klęczar Jan (25 III 1925 r., Wadowice (Tomice))
Radwan Władysław (2 XII 1922 r., Wadowice)
Sikora Stanisław (31 III 1925 r., Wadowice (Tomice))
Skrzypczak Kazimierz (22 X 1925 r., Wadowice (ul. 3 Maja))7

Klasa III B Gimnazjum:
Dziewit Aleksander (1925 r., mgr ekonomii, pracował w bankowości)
Frączek Eugeniusz
Gałecki Mieczysław (12 IX 1922 r., Dobrymin)
Górski Jan (13 IV 1922 r., Vieux – Condé (Francja) – 26 VII 1999 r., 
Wadowice)8

Jabłoński Franciszek (30 IX 1923 r., Bukowiec (powiat opoczyński))
Jaskiernia Mieczysław (21 XI 1921 r., Marcyporęba)
Kornelak Jerzy (2 XII 1925 r., Zabiel, mieszkał w Choczni)
Machalica Zbigniew (8 IV 1925 r., Cieszyn)
Markielowski Jan (12 X 1924 r., Wadowice)9

Mizera Edward (2 III 1924 r., Wadowice)
Pindel Ludwik (16 VII 1922 r., Wadowice – 2001, Kraków, artysta malarz)10

Sikora Jerzy Stanisław (7 VIII 1925 r., Lanckorona)
Wawro Anastazy Jan (23 V 1923 r., Chocznia – 5 XII 1989 r., Kraków)11

Weber Zbigniew (Andrychów)
Woźniak Mieczysław (25 VI 1925 r., Chocznia)

7  Kazimierz Skrzypczak podpisał swoje wypracowanie „kl. III” – trudno dziś stwierdzić czy była to klasa III A czy 
klasa III B (zwłaszcza, że brak jego nazwiska wśród absolwentów klasy II Gimnazjum w czerwcu 1939 roku). 
Przypisanie Kazimierza Skrzypczaka do klasy III A jest więc umowne. Wśród absolwentów klasy II A (czerwiec 
1939 roku) jest natomiast Tadeusz Skrzypczak z Wadowic (ur. 8 IX 1924 r.).

8  Podczas II wojny światowej w Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość (Belgia), następnie w Ośrodku Szko-
leniowym w Szkocji. Inżynier, pracował w przemyśle meblowym (w Świdnicy (do 1954 roku) a następnie w 
Obornickich Fabrykach Mebli). Jest pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

9  Pracownik Wydziału Elektromechanicznego AGH w Krakowie, później na Wydziale Elektrycznym w Kielcach. 
Obecnie na emeryturze, mieszka w Krakowie.

10  Artysta związany z Krakowskim Domem Kultury „Pałac pod Baranami”, animator i opiekun grupy artystycznej 
„Amarant”, związany z grupą artystów „Paleta”, w latach 1996 – 1998 wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W 2001 roku odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy artystycznej.

11  Ppłk LWP, prawnik, zginął w wypadku samochodowym w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Parafialnym 
w Wadowicach.
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Klasa IV B Gimnazjum:
Bryndza Władysław (6 XII 1923 r., Chocznia)
Burzej Stefan (8 IV 1924 r., Andrychów) 
Dzidek Józef (25 XII 1922 r., Spytkowice)
Gąsiorek Bronisław (10 X 1922 r., Śleszowice)
Haralewicz Marian (15 VI 1920 r., Krzeszowice)
Kądziołka Stefan (10 VI 1923 r., Tomice)
Kornelak Zbigniew (29 I 1924 r., Białystok)
Koterba Jan (23 XI 1923 r., Manheim – Sandhofen (Niemcy))
Krawiec Adam (1 II 1924 r., Wadowice)
Kublin Zdzisław (Wadowice)
Kurzyniec Stanisław (7 III 1924 r., Andrychów)
Lisko Bogusław (10 IX 1923 r., Wadowice – 22 I 2005 r., Wadowice, cukiernik)
Nowobilski Jan (2 VIII 1922 r., Palcza)12

Oleksy Bronisław (1 XII 1923 r., Klecza Dolna)
Oleksy Edward (21 I 1923 r., Chocznia)
Oleksy Edward Stanisław (3 X 1921 r., Babica)
Opidowicz Leon (22 IV 1923 r., Wadowice – 31 I 2001 r., Wadowice)
Skowron Czesław (17 VI 1924 r., Chocznia; ksiądz dr)13

Skrzyński Eugeniusz (7 I 1924 r., Andrychów)
Sowiński Tadeusz (4 II 1923 r., Wadowice, farmaceuta)
Świętek Jan (18 XII 1922 r., Wadowice)
Woźniak Józef (10 IV 1924 r, Wadowice)
Wójcicki Jerzy
Zacny Władysław (17 VII 1924 r., Nidek)
Zieliński Roman
Zieliński Władysław (16 IX 1921 r., Andrychów – 2007 r., London 
(Ontario, Kanada)14

Żydek Jan (16 V 1922 r., Andrychów)

12  Podczas okupacji na robotach przymusowych w Rzeszy, od 1944 roku w oddziale partyzanckim „Limba” (do-
wodzonym przez Zygmunta Kamińskiego ps. „Pobóg”, oddział był 5 Kompanią IV Batalionu 12 PP AK) pod 
pseudonimem „Mróz”. Po wojnie (do 1954 roku) pedagog i przejściowo dyrektor szkoły na Dzwonku.

13  Podczas okupacji na robotach przymusowych w Rzeszy. Po wojnie absolwent Wyższego Seminarium Duchow-
nego Archidiecezji Krakowskiej (wyświęcony w 1951 roku), archiwariusz kurii krakowskiej, w listopadzie 1952 
roku aresztowany przez WUBP, więziony i przesłuchiwany w tzw. „sprawie kurii krakowskiej” (w samym pro-
cesie nie był sądzony). Doktor historii (absolwent KUL), autor licznych książek i publikacji, przede wszystkim o 
królowej Jadwidze. Mieszka w Krakowie.

14  Podczas okupacji pracował w Bielsku, później był więziony w obozach koncentracyjnych (m.in.: KL Auschwitz 
i KL Dachau). Po wojnie wyjechał do Kanady; pracował w kopalni złota w Val D’Or (Quebec, region Abitibi 
– Témiscamingue), kopalni rudy uranu w Elliot Lake (Ontario) a w latach 1964 – 1985 jako pielęgniarz w Szpi-
talu Psychiatrycznym w London (Ontario).
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Klasa I Liceum:
Backi Tadeusz
Banasik Tadeusz
Bernacki Ryszard J. (23 X 1923 r., Kraków – 2007 r., Zwickau (Niemcy), 
inżynier górnictwa)
Brańka Tadeusz (18 VI 1921 r., Jaroszowice – 1944 r. Czartak 
(uczestnik ruchu oporu, zamordowany przez Niemców))
Brońka Tadeusz (11 I 1924 r., Głębowice)
Dębiec Eugeniusz (13 I 1923 r., Andrychów)
Gzela Jerzy (13 X 1922 r., Wadowice)
Jach Ludwik, „Kotuś” (5 I 1921 r., Skawina – 1980 r., Wadowice, 
artysta malarz)
Klaczak Tadeusz (21 I 1921 r., Barwałd Średni)
Pietroń Edward (1 X 1923 r., Kraków)
Sołtysik Zdzisław (19 VI 1923 r., Wadowice – 31 III 1975 r.)
Zięba Zdzisław (16 XI 1923 r., Sosnowice)

Klasa II Liceum:
Banaś Antoni (3 III 1922 r., Radocza, pracował w polskiej flocie handlowej
(Polskie Linie Oceaniczne, Stocznia Gdańska))
Byrski Bronisław (25 IX 1921 r., Ponikiew – Chobot – 1990 r., Kraków, 
profesor ekonomii)
Karpiński Leszek (4 II 1922 r., Wadowice)
Korzeniowski Kazimierz (14 I 1921 r., Wadowice – 17 IX 1941 r.)
Ogiermann Norbert
Senska Franciszek (Wadowice)
Siwiec Franciszek (Sucha Beskidzka)

Autor jest pracownikiem Muzeum Miejskiego w Wadowicach, z ramienia które-
go koordynuje projekt „Blogi’39. Śladami historii ze szkolnych zeszytów”.


