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           WSTĘP 

           Kiedy w 1989 roku Polska odzyskała suwerenność, zaczęto poznawać i pokazywać jej 

pełną i prawdziwą historię kończącego się stulecia, a zwłaszcza czas II Wojny Światowej i lat 

powojennych. Tamten okres to czas szczególny zetknięcia dwóch totalitarnych systemów: 

nazistowskiego - niemieckiego i komunistycznego - sowieckiego. Historia Polski tego okresu 

wiąże się z walką o niepodległość prowadzoną m.in. przez Armię Krajową i Zrzeszenie 

Wolność i Niezawisłość. Choć dla poznania historii kraju i narodu bardzo ważne jest poznanie 

losów najważniejszych przywódców i głównych bohaterów wydarzeń historycznych, to nie 

wolno zapominać, iż historię tworzą i są jej świadkami także zwyczajni ludzie, „bohaterowie 

dalszego planu”. Ich indywidualne losy najczęściej pozostają nieznane, zapomniane czy też 

pomijane, a przecież poprzez poznanie  życiorysów pojedynczych „zwykłych, szarych” ludzi 

znakomicie można poznać historię narodu i utożsamić się z nią. 

           W niniejszej pracy chciałbym ocalić od zapomnienia i przedstawić losy Edwarda 

Kurtyki. W dniu wybuchu II Wojny Światowej był on  chłopcem o rok ode mnie młodszym - 

niespełna 15 letnim. Kiedy w 1943 roku osiągnął pełnoletniość, wstąpił do organizacji 

konspiracyjnej, a następnie został żołnierzem Armii Krajowej, aby walczyć z nazistowskim 

okupantem o wolność Polski. Zakończenie wojny  jednak nie stało się dla niego początkiem 

beztrosko przeżywanej młodości w wolnym kraju,  lecz zarzewiem kolejnej walki o 

odzyskanie suwerenności, którą Polska utraciła, dostając się w powojenną strefę wpływów 

komunistycznego Związku Radzieckiego. W zamian za  odwagę włączenia się w walkę o 

wolność  kraju i narodu sam swoją osobistą wolność utracił, podobnie jak tysiące innych 

Polaków uznawanych przez długie lata za wrogów narodu, a następnie nazywanych 

Żołnierzami Wyklętymi. Edward Kurtyka to uczestnik walki niepodległościowej, człowiek  

odważny, niezłomny patriota, a także  świadek historii.     

  

I. JAK POZNAŁEM POSTAĆ EDWARDA KURTYKI     

   

           We wrześniu 2013 roku mój dziadek Tadeusz Ryncarz uczestniczył w uroczystościach 

pogrzebowych na cmentarzu parafialnym w gminie Rzezawa k. Bochni, żegnając swojego  

wieloletniego przyjaciela śp. Edwarda Kurtykę. W związku z tą smutną okolicznością  dowie-

działem się o wydarzeniach historycznych dotyczących rodziny mojego dziadka w latach II 

Wojny Światowej oraz o losach śp. porucznika Edwarda Kurtyki, które splotły się z historią 

Polski i  Polaków w latach 1939 – 1956. 

 

Kiedy wybuchła II Wojna Światowa mój dziadek Tadeusz Ryncarz miał 5 lat. 

Mieszkał wówczas, jak i obecnie w miejscowości Jodłówka w gminie Rzezawa, w powiecie 

bocheńskim. Sam bezpośrednio nie uczestniczył w ważnych historycznie wydarzeniach lat 

1939-1956, które chciałbym opisać. Jednakże z rodzinnego domu wyniósł patriotyczne  

wychowanie i szacunek dla ojczyzny,  dlatego też po latach włączył się w działalność  mającą 

na celu kultywowanie pamięci o bohaterach  Armii Krajowej i Żołnierzach Wyklętych. 
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           Dziadek  opowiedział mi  m.in., że jego trzej starsi kuzyni:  Jan, Tadeusz1 i Julian 

Ryncarzowie  w czasie II Wojny Światowej na terenie powiatu bocheńskiego czynnie walczyli 

w oddziałach  partyzanckich Armii Krajowej,  a  Jan Ryncarz (ps. Wicek) zginął w czasie 

akcji przeciw bimbrownikom w dniu 25 października 1944 roku we wsi Grądy. Ich ojciec Jan 

Ryncarz 2, będący kolejarzem został aresztowany przez Niemców za przewożenie ulotek, a 

następnie  zginął  w dniu 22 sierpnia 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 

Inny z członków rodziny kpt. Edward Piotr Szydłowski 3 , żołnierz Korpusu Ochrony 

Pogranicza, został  zastrzelony przez NKWD w Katyniu. Ojciec zaś  mojego dziadka -  

Franciszek Ryncarz w czasie wojny ukrywał żołnierzy AK Emila Frączka i Bronisława Kicę.      

           Pamięć o wszystkich tych  wydarzeniach,  a także  wiadomości  uzyskane przez 

mojego dziadka  m.in. od śp. porucznika Edwarda  Kurtyki  na temat   niezłomnej  walki 

żołnierzy  z organizacji podziemnych w okresie okupacji niemieckiej, a po wojnie w 

strukturach organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) na terenie Bochni i powiatu 

bocheńskiego,  zrodziły w moim   dziadku serdeczną  potrzebę kultywowania  pamięci o  

bohaterach tamtych czasów. Stąd też przez lata  był wiernym sympatykiem Armii Krajowej, 

uczestniczył  w  wielu uroczystościach mających na  celu ocalenie od zapomnienia  historii i 

bohaterów walczących o niepodległość Polski. Z czasem, dzięki wprowadzeniu i poręce 

Edwarda Kurtyki i dr. hab. Teofila  Wojciechowskiego4 - pełniącego funkcję wiceprezesa 

Zarządu Okręgowego  AK w Bochni, został nadzwyczajnym członkiem Armii Krajowej. 

Obecnie poprzez uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach bocheńskiego okręgu AK 

dziadek nadal realizuje swoją pasję ciągłego  poznawania historii, słucha wspomnień już 

nielicznych żołnierzy AK, czuje się potrzebny do pod-trzymywania pamięci o ich ofiarności  i  

w ten sposób przekazuje nam – wnukom – zainteresowanie i wiadomości  o historii i życiu 

poprzednich pokoleń. 

          Początek  przyjaźni mojego dziadka  z porucznikiem  Edwardem Kurtyką datuje  się od 

lat 50- tych XX wieku (między innymi dziadek  był drużbą na weselu Edwarda  i Emilii Kur-

tyków). Przez długie lata utrzymywali przyjacielskie relacje. Mieli wspólne ogrodnicze pasje, 

                                                           
1  Tadeusz Ryncarz, (26.09.1922r. – 1.05.2002r.) urodził się  w Borku k. Bochni. Walczył w  różnych 
konspiracyjnych jednostkach wojskowych Polski Walczącej. Po wojnie aresztowany przez UB i więziony w 
Wiśniczu. Wielokrotnie odznaczony. 
2Z archiwów Obozu Zagłady w Oświęcimiu: „Ryncarz, Jan. Jasień, ur. 1892-02-16 (Borek), wyznanie: katolisch, 
uwagi:zgin.1942-08-22 w Auschwitz”. 
3Edward Piotr Szydłowski ur. 26.09.1911 w Borku, w powiecie bocheńskim. W 1934 roku ukończył Szkołę 
Podchorążych Piechoty w Komorowie i został skierowany do 16 Pułku Piechoty w Tarnowie. 1 czerwca 1938 
roku został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza i przydzielony do batalionu „Ostróg”. Po agresji 
sowieckiej na Polskę dostał się w ręce bolszewickie. Został osadzony w Kozielsku. Jego nazwisko widnieje na 
liście wywozowej jeńców NKWD nr 36/3 z kwietnia 1940 roku. Podczas pierwszej ekshumacji przeprowadzonej 
przez Niemców wiosną 1943 roku ustalono, że szczątki oznaczone numerem 651 należały do Edwarda 
Szydłowskiego, przy którym znaleziono dowód osobisty, 2 medaliki i kartę szczepienia.  W 2007 roku 
pośmiertnie  został awansowany  do stopnia kapitana. 
4Teofil Wojciechowski- ur. 28.02.1939 r. w Rosoczycy, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach 
1972-1977 pracownik naukowy Akademii Teologii Katolickiej, następnie kustosz i starszy kustosz w Muzeum Żup 
Krakowskich w Wieliczce. W latach 1990-1998 radny i burmistrz miasta Bochni. W latach 1999-2006 członek 
kolegium IPN. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Muzeum Żup Krakowskich, internowany i więziony w 
okresie stanu wojennego. 
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grali w bridża, prowadzili wielogodzinne rozmowy. Pan Edward często wracał do wspomnień 

z okresu młodości. Wówczas na nowo odżywały w nim przeżycia z czasów okupacji niemiec-

kiej i powojennej  rzeczywistości, która była naznaczona komunistycznymi represjami w 

szczególności wobec byłych żołnierzy Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i 

Niezawisłość”. 

 

           Na podstawie  tych wspomnień  przekazanych mi przez  dziadka  oraz  artykułów  

publikowanych w kwartalniku  społeczno – kulturalnym Stowarzyszenia Bochniaków i 

Miłośników Ziemi Bocheńskiej „Wiadomości Bocheńskie”,  a także w oparciu  o materiały 

otrzymane dzięki uprzejmości  pani Emilii Kurtyki - żony  Edwarda Kurtyki i pana dr. hab. 

Teofila Wojciechowskiego, uzyskałem niezwykle interesujące i pasjonujące wiadomości o 

splocie losów pana Edwarda z historycznymi wydarzeniami czasu wojny i  okresu 

powojennego reżimu komunistycznego w Polsce. 

 

 

II. WOJENNE LOSY EDWARDA KURTYKI 

 

           Edward Kurtyka ps. „Dąb” urodził się 31 stycznia 1925 roku w miejscowości Jodłówka, 

w gminie Rzezawa, w powiecie bocheńskim. W czerwcu 1943 roku, jako 18 letni chłopak,  

rozpoczął działalność konspiracyjną, wstępując do drużyny obwodu 10 Oddziału 

Dywersyjno- Bojowego Narodowej Organizacji Wojskowej (ODB NOW), konspiracyjnej 

organizacji wojskowej Stronnictwa Narodowego. Edward Kurtyka został zaprzysiężony w 

grupie  „Gozdawy”. Jej dowódcą był plutonowy Franciszek Wojtoń 5  ps. „Gozdawa” z 

Jodłówki. Drużyna obwodu 10. działała na terenie następujących miejscowości: Bochnia, 

Rzezawa, Krzeczów, Jodłówka, Borek, Jasień, Dąbrówka, Buczków, Okulice, Bogucice, 

Bratucice, Cerekiew, Wrzępia, Mikluszowice i Chodenice.  W obwodzie 10 ODB NOW 

działali także m.in. Jan  Ryncarz ps. „Wicek”, Tadeusz Ryncarz ps. „Brandys” i Julian  

Ryncarz ps.”Tęczar”. 

           W początkowej fazie organizacyjnej grupy dywersyjno-sabotażowe  miały za zadanie 

przede wszystkim zdobywanie broni palnej, która była podstawą do podejmowania akcji w 

ramach samoobrony wobec poczynań represyjnych okupanta niemieckiego w odniesieniu do 

ludności polskiej. Akcje jakkolwiek kierowane były przeciwko pojedynczym żołnierzom 

niemieckim, to ich wykonawcy  nie posiadali wtedy żadnej broni palnej. Wymagały one więc 

dużej brawury, determinacji, odwagi, działania z zaskoczenia.  W okresie tym jego oddział,  

po-za zdobywaniem broni, zajmował się: 

 ściganiem konfidentów, 

 niszczeniem bimbrowni, 

 strzyżeniem głów kobietom sympatyzującym z żołnierzami niemieckimi, 

                                                           
525 października 1944 roku Franciszek Wojtoń został ranny w brzuch w czasie akcji  przeciwko bimbrownikom 
we wsi Grądy. W wyniku przeprowadzonego pościgu przez Niemców zastrzelony został Jan Ryncarz ps. Wicek. 
Rozproszona przez Niemców grupa straciła kontakt ze swym dowódcą. Franciszka Wojtonia znaleziono dopiero 
na drugi dzień w lesie. Mimo udzielonej pomocy przez Siostry Zakonne z Okulic zmarł i został pochowany na 
miejscowym cmentarzu. 
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 sabotażem na linii kolejowej Bochnia – Rzezawa - Brzesko, 

 przecinaniem przewodów telefonicznych. 

 

           W 1944 roku sekcja 10 weszła w skład oddziału dywersyjno-sabotażowego „Chrobry 

1”. Po scaleniu z AK Edward Kurtyka z Obwodem Związku Walki Zbrojnej został 

podporządkowany Armii Krajowej „Wieloryb” (konspiracyjna nazwa powiatu bocheńskiego), 

placówce „Lin” (konspiracyjna nazwa miejscowości Uście Solne).  

           Ponieważ grupy dywersyjne z każdym dniem rosły w siłę, zdobywając coraz więcej 

broni oraz zwiększając stan osobowy, pojawiła się myśl o utworzeniu regularnego oddziału 

partyzanckiego. Wiosną 1944 roku powstał Oddział Dywersji Bojowej dowodzony przez „Ja-

strzębskiego” – Józefa Lessera6 ze Stanisławic. Edward Kurtyka dostał przydział do tego od-

działu, w którym walczył do jego rozwiązania, czyli do końca stycznia 1945 roku. 

           Oddział ten w okresie regularnych działań partyzanckich wykonał ponad 100 różnych 

akcji bojowych, w wyniku których: 

- zabito lub zraniono 170 -ciu oficerów i szeregowych tak policji, jak też i Wermachtu, w tym    

  1. niemieckiego generała, 

- zniszczono lub zdobyto ok. 60 różnych pojazdów mechanicznych, 

- zdobyto ok. 490 sztuk różnego rodzaju broni, 

- zdobyto lub zniszczono duże ilości zaopatrzenia przewożonego na front wschodni, 

- uratowano życie wielu Polaków więzionych i transportowanych do Rzeszy. 

           Nie sposób opisać wszystkich akcji, o których wspominał  Edward Kurtyka, prowa-

dzonych najpierw przez Grupę Dywersyjno- Sabotażową, a później  przez oddział partyzancki 

ODB „Jastrzębski”,  jednakże  należy wskazać choćby niektóre z nich. 

Rok 1943 

1. W dniu 11 listopada tj. w Święto Narodowe przeprowadzono w Brzesku akcję na Urząd   

Gminy i Urząd Pocztowy, zdobywając  blankiety  dokumentów  oraz gotówkę potrzebną na 

zakup broni. 

2. Zorganizowano akcję przeciwko kolonistom niemieckim we wsiach Bogucice i Miklu-

szowice. 

 

Rok 1944 

1. Wyrzucono z pociągu wojskowego kilka beczek z benzyną, a także uszkodzono urządzenia 

grzewcze w pociągu  i zniszczono maszyny  przewożone z przeznaczeniem dla  niemieckiego 

wojska. 

2. Rozbrojono członka Hitlerjugend w Krzeczowie. 

3. Zastrzelono żołnierza niemieckiego kwaterującego we wsi Dąbrowa. 

4. Ostrzelano posterunek policji granatowej we wsi Trzciana. 

                                                           
6Józef Lesser mimo bardzo młodego wieku (21 lat) wykazał się bardzo dobrymi zdolnościami organizacyjnymi. 
Stworzył „mit dowódcy” z jednej strony stanowczego i bezwzględnego, zaś z drugiej troszczącego się o swoich 
podwładnych. Początkowo oddział liczył 20-25 osób by w październiku 1944 roku osiągnąć stan 45 osób. 
 



6 
 

5. Zdobyto samochód ciężarowy we wsi Jaroszówka. 

6. Rozbrojono 20 żandarmów pilnujących ludzi przy wyrębie lasu w Puszczy Niepołomickiej. 

7. Zastrzelono we wsi Jodłówka żołnierza pochodzenia ukraińskiego. 

 

           Jedną z większych akcji było rozbicie przez zaskoczenie przejeżdżającego oddziału 

niemieckiego w sile 60-ciu ludzi w miejscowości Szyk. Zdobyto: trzy samochody, uzbrojenie, 

amunicję. W akcji zginęło  9-ciu żołnierzy niemieckich w tym dwóch oficerów, rannych 

zostało 20-stu żołnierzy, o czym powiadomiono szpital bocheński. Pozostali Niemcy, wzięci 

do niewoli na polecenie dowódcy „Jastrzębskiego”, zostali wypuszczeni na wolność. Akcja 

została prze-prowadzona sprawnie bez strat własnych, a Niemcy nie zastosowali żadnych 

represji. 

           Inną akcją zbrojną  w 1944 roku, którą por. Kurtyka często wspominał, była zasadzka 

na generała Waltera Herolda dowódcę 10. dywizji grenadierów pancernych. Chodziło o 

wzięcie go jako zakładnika, aby móc pertraktować zwolnienie aresztowanych żołnierzy AK. 

Dywizja niemiecka rozmieszczona była wokół Łapanowa, Tarnawy i Trzciany,  podczas gdy 

generał stacjonował we dworze w Dąbrowicy. Zasadzkę przygotowano na terenie wsi 

Wieruszyce w dniu 27 listopada. Niestety nie udało się ująć generała żywego. W trakcie 

wymiany ognia generał otrzymał postrzał w głowę i mimo udzielenia doraźnej pomocy zmarł. 

Akcja ta niestety po-ciągnęła za sobą odwet i represje. Niemcy rozstrzelali 40 zakładników. 

Rok 1945 

1.  19 stycznia we wsi Sobolów uwolniono  z kościoła około 1000 więźniów, którzy byli 

pędzeni w głąb Rzeszy przez  hitlerowców uciekających przed zbliżającym się frontem, a 

także rozbrojono około 50 Niemców. 

2. 20 stycznia przeprowadzono ostatnią krwawą bitwę z Niemcami w Grabinie, w której 

niestety zginęło 5. partyzantów. Po tej akcji oddział został rozwiązany. 

 

III.  DZIAŁALNOŚĆ  W   ORGANIZACJI  WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ 

(WiN) 

          W styczniu 1945 roku ofensywa wojsk bolszewickich wypierająca Niemców z terenów 

Polski na zachód od Wisły skłoniła gen. Leopolda Okulickiego7, ostatniego dowódcę AK, do 

wydania zaskakującego „ostatniego rozkazu”, który rozwiązywał AK. Był on podyktowany 

pragnieniem zachowania dla przyszłej Polski najbardziej patriotycznego i ofiarnego pokolenia 

przed fizycznym unicestwieniem przez nowych, bolszewickich najeźdźców. Polska, niestety, 

                                                           
7Leopold Okulicki urodził się 12.11.1898r. w Bratucicach koło Bochni. Uczestnik walk w czasie I Wojny Światowej 
i Wojny Polsko-Bolszewickiej. W czasie kampanii wrześniowej brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji 
włączył się w działalność konspiracyjną. 3.10.1944 roku objął stanowisko głównego komendanta AK. 19 stycznia 
1945 roku wydał rozkaz o rozwiązaniu AK. W wyniku prowokacji NKWD w marcu 1945 roku został aresztowany i 
wywieziony do Moskwy. Tam został skazany w słynnym „ procesie  szesnastu” na karę 10 lat więzienia, z którego 
nigdy już nie wrócił. Rzeczywiste okoliczności jego śmierci są nieznane, najprawdopodobniej został 
zamordowany przez NKWD. Jego symboliczna mogiła znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
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z jednej okupacji popadła w drugą, przyniesioną na bagnetach żołnierzy sowieckich. Rosjanie 

na zajętych terenach przeszczepiali komunistyczny ustrój oparty na dyktaturze nazywanej 

dyktaturą proletariatu, praktykowanej od ponad 20 lat w Związku Radzieckim. Instalowali w 

Warszawie nowe władze centralne z ludzi mianowanych w Moskwie, a w województwach i 

po-wiatach pochodzących z nadania NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych 

ZSRR) - sowieckiej politycznej policji wojskowo-cywilnej. 

           W rzeczywistości pod nową okupacją rosyjską nie było miejsca dla byłych 

„akowców”.  Na siłę wcielano ich do  utworzonego w ZSRR z inicjatywy komunistów 

Ludowego Wojska Polskiego (LWP) walczącego na froncie pod dowództwem sowieckich 

generałów m.in. Popławskiego (który nie znał w ogóle języka polskiego),  Rokosowskiego.  

Nie dziwi więc fakt masowej odmowy przystąpienia do tych szeregów przez żołnierzy AK. Ci 

zaś, którzy na siłę zostali wcielani do LWP, szukali możliwości dezercji, gdyż byli już 

zaprzysiężonymi żołnierzami  legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej działającego 

nieprzerwanie od września 1939 r. na emigracji. Dlatego najczęściej z konieczności uciekali 

„do lasu”. Odmawiających wstąpienia do LWP (szczególnie z terenów Polski na wschód od 

Wisły) wywożono tran-sportami na teren Związku Radzieckiego, skąd nieliczni zaczęli 

wracać dopiero po 1956 roku. Ci nowi „leśni żołnierze” - byli AK-owcy - tworzyli oddziały, 

ale bez centralnego dowództwa. Brak koordynacji działań bojowych skazywał je z góry na 

przegraną, na zagładę. Oddziały te podjęły nierówny bój o  suwerenną, w pełni  wolną, 

demokratyczną Polskę. Żołnierzy tych później nazwano Żołnierzami Wyklętymi. Byli  oni 

bezwzględnie niszczeni przez nowego, sowieckiego okupanta, a dotychczasowi alianci 

zdradziecko się ich wyparli,  udając, że ich nie ma, że nie istnieją. Oni jednak  nadal  i 

pomimo wszystko walczyli,  jak  mówili z „czerwoną zarazą”. Żołnierzy Wyklętych starano 

się zniesławić w oczach opinii publicznej poprzez zmasowaną, kłamliwą propagandę, 

przyklejającą im hańbiące nazwy „leśnych bandytów” lub „zaplutych karłów reakcji”. 

           Jedną z organizacji podziemia niepodległościowego o zasięgu ogólnopolskim było za-

łożone w dniu 2  września 1945 roku  Zrzeszenie Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji  

„Wolność i Niezawisłość” (WiN). WiN podjął walkę z komunizmem metodami pokojowymi, 

opozycyjnymi, dbając o to, żeby struktury wojskowe przetrwały w formie uśpionej celem 

rozbudzenia ich w odpowiednim czasie, tj. w chwili wybuchu III wojny światowej, której się 

spodziewano,  a jej  rozpoczęcie rzeczywiście wisiało na przysłowiowym włosku. 

           Urząd Bezpieczeństwa  we współdziałaniu z  NKWD  rozbił WiN, likwidując kilka jej 

Komend, głównie  poprzez działalność operacyjną polegającą na wprowadzeniu do jej do-

wództwa swojej agentury.  Ideowo WiN kładł głównie nacisk (zresztą zgodnie z nazwą) na su-

werenność Polski, na wyprowadzenie wojsk radzieckich z jej granic (stało się to dopiero w 

1992 roku),  na wolność osobistą obywateli. Jako organizacja antykomunistyczna stała na 

gruncie ideowym Kościoła Katolickiego poprzez realizację zawołania Bóg – Honor –

Ojczyzna. 

           Edward Kurtyka także był Żołnierzem Wyklętym działającym z bronią w ręku jeszcze 

po wkroczeniu Sowietów do Bochni w dniu 17 stycznia 1945 r. Podobnie do innych członków 

AK nie wstąpił do LWP. Z pierwszymi represjami ze strony Urzędu Bezpieczeństwa spotkał 

się już w 1945 roku. Było to pierwsze aresztowanie przez funkcjonariuszy powiatowego UB 

w Bochni, połączone z intensywnym przesłuchiwaniem i biciem. Z braku dowodów po 



8 
 

miesiącu śledztwa został zwolniony. Już wtedy wiedział, że jest wypuszczony „na wabia”, że 

„będzie ciągnął za sobą ogon”, będzie  inwigilowany celem rozpracowania oddziału. 

Wymknął się z matni, wyjeżdżając na Śląsk do Bytomia, gdzie pracował i uzupełniał 

wykształcenie. 

           Tutaj przypadek sprawił, że natknął się na  kolegę swojego brata, z którym razem 

służyli w przedwojennym wojsku. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż brat Edwarda Kurtyki - 

Józef  w randze kapitana brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po pobycie w 

niewoli udało mu się zbiec z oflagu i przedostać na Zachód, gdzie walczył w armii gen.  

Stanisława Maczka. Wyemigrował następnie do USA. Tam zmarł. Do Polski przyjechał tylko 

raz w latach 80-tych XX wieku. 

           To właśnie wspomniany kolega brata ułatwił Edwardowi Kurtyce kontakt z organizacją 

WiN. Zgodnie z rozkazem swoją działalność w WiN-ie rozpoczął w rejonie Bochni. Do jego 

zadań należało kolportowanie prasy winowskiej oraz liczenie kolejowych transportów prze-

jeżdżających z zachodu na wschód do Rosji. Niestety UB w Bochni zdobył informację na 

temat jego działalności. Funkcjonariusze przyjechali do jego rodzinnego domu celem 

aresztowania. Edwardowi udało się ukryć w stodole. Niestety stała się tragedia. Jego młodszy 

brat Emil  na widok  ubeków zaczął uciekać. Ci, nie zastanawiając się, oddali w jego kierunku 

strzały, zabijając go na miejscu. 

 

IV.  ARESZTOWANIE I POBYT W WIĘZIENIU 

                                                                   

           Ostatecznie działalność Edwarda Kurtyki w 

WiN zakończyła się jego aresztowaniem w sty-

czniu  1947 roku. Podczas przesłuchiwania w bo-

cheńskim UB był bity i torturowany celem wy-

muszenia obciążających go zeznań. Bocheńscy 

ubecy nie uwieńczyli swego śledztwa sukcesem. 

Edward Kurtyka okazał się twardym, niezłomnym 

człowiekiem, dlatego został przewieziony do 

Krakowa, do aresztu przy pl. Inwalidów, a na-

stępnie skazany  na 10 lat  pozbawienia wolności. 

 

 

 

 

 

Fot.1. Drzwi do celi dawnego więzienia UB w   

            Krakowie przy pl. Inwalidów – widok  

            współczesny. 
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            W sierpniu bądź wrześniu 1947 roku trafił do więzienia przy ul. Montelupich w Kra-

kowie. Tam zetknął się z więźniem politycznym Kazimierzem Szelestem, z którym się ser-

decznie zaprzyjaźnił. Okazało się,  iż w czasie wojny był on więźniem niemieckiego obozu 

zagłady KL Auschwitz, gdzie pracował w  magazynie kuchennym. Wiele opowiadał  o 

przeżytym tam koszmarze oraz, że  życie zawdzięczał esesmanowi - szefowi kuchni 

obozowej, który w ostatniej chwili uratował go od rozstrzelania. 

           W Krakowie jesienią 1947 roku toczył się głośny proces 40 zbrodniarzy niemieckich,  

stanowiących załogę KL Auschwitz, tzw. pierwszy proces oświęcimski. Zajmowali oni są-

siednie cele w więzieniu Montelupich. Przed Wigilią 1947 roku do 30 osobowej celi Edwarda  

Kurtyki przyszedł naczelnik więzienia i pułkownik UB z zarządzeniem, że po dwóch będą 

rozdzieleni po celach niemieckich zbrodniarzy, aby  ci  nie targnęli się na życie, gdyż ponad 

20- stu z nich, otrzymało wyroki śmierci.  Edward  Kurtyka wraz z Kazimierzem  Szelestem 

trafili do celi z dwoma Niemcami.  

 

 

 

Fot.2. Więzienie Montelupich w Krakowie . Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.  
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             Porucznik Edward Kurtyka sam opowiedział tę niezwykłą historię. Oto jego wypo-

wiedź z wywiadu, jakiego udzielił Stanisławowi Kobieli, a który to wywiad  został 

opublikowany w kwartalniku społeczno – kulturalnym Stowarzyszenia Bochniaków i 

Miłośników Ziemi Bocheńskiej „Wiadomości Bocheńskie” wydanym jesienią-zimą 2004 

roku.: 

  „(…) Dwaj Niemcy wstali, a jeden z nich wyciągnął rękę do Kazia  na powitanie. Kaziu 

Szelest mimo długoletniego pobytu w obozie  był silny i dobrze wysportowany. W odpowiedzi 

na wyciągniętą rękę błyskawicznie uderzył Niemca w szczękę. Niemiec przewrócił się, a Kaziu 

powiedział do niego  tylko tyle: „Ty jesteś Liebehenschel”8. A był to komendant obozu kon-

centracyjnego  Auschwitz – Birkenau, który po Rudolfie Hoessie objął kierownictwo  obozu. 

Zostaliśmy w czwórkę. My dwaj Polacy – więźniowie polityczni  i skazani na śmierć dwaj 

zbrodniarze oświęcimscy. Samorzutnie odstąpili nam swoje prycze i położyli się do spania na 

podłodze. Wydawało mi się, że Liebehenschel nie czuł urazy za policzek,  jaki otrzymał od 

Polaka. Na drugi dzień politruk, który był zastępcą komendanta  i nazywał się Jan D. 

wizytował cele. Zakazał nam bić Niemców, wyjął paczkę bardzo dobrych papierosów i 

poczęstował Niemców, a nas nie. Potem dowiedziałem się, że pełnił on funkcję „kapo” w 

obozie oświęcimskim, został rozpoznany przez więźniów i aresztowany, ale nic więcej o jego 

losach nie wiem. Przez cały dzień nie rozmawialiśmy z nimi. Wieczorem uklękliśmy z Kaziem 

do pacierza i Niemcy zrobili to samo. Taka sytuacja powtórzyła się rano i to chyba skłoniło 

Kazia do rozmowy z nimi. On znał język niemiecki bardzo dobrze, a ja nie znałem 

niemieckiego, ale widziałem co oni przeżywali. Nasi koledzy przydzieleni do innych cel także 

opowiadali nam o swoich przeżyciach. Kaziu bardzo chciał zobaczyć pozostałych oprawców  

hitlerowskich i podczas wizyty oddziałowego poprosił  go, aby choć przez chwilę mógł im 

spojrzeć w oczy w sytuacji ich upokorzenia i oczekiwania na śmierć. Oddziałowy odmówił. 

Wówczas Kaziu odwinął rękaw i pokazał mu wytatuowany na ręce  numer obozowy. Po chwili 

wahania oddziałowy zgodził się i powiedział: „jak skończy się wydawanie kawy, to przyjdę i 

zobaczysz ich wszystkich”. Rzeczywiście godzinę później  przyszedł, wziął Kazia  a także i 

mnie.  Otwierał cele, a Niemcy stawali przed nami na baczność. Mieli na sobie ubrania 

cywilne, często spodnie wojskowe, nawet z lampasami.  Nie wyglądali na wynędzniałych. 

Raczej byli dobrze odżywieni.  Nie widziałem już buty w ich oczach. Wszyscy byli pokorni i 

świadomi tego co ich czeka. Zobaczyliśmy prawie wszystkich skazanych na śmierć 

oświęcimskich zbrodniarzy.  Nie zaprowadzono nas  jedynie do celi, w której siedziała  

Mandel- słynna z okrucieństwa komendantka obozu kobiecego w Oświęcimiu. Wróciliśmy do 

naszej celi. Nasi towarzysze z celi  byli pokorni, uprzejmi. Właściwie trudno było w nich  

dostrzec  morderców, cynicznych sadystów. Ktoś kto nie znał ich przeszłości  powiedziałby, że 

                                                           
8 SS-Obersturmbannfuhrer - Artur Liebehenschel  ur. 25.11.1901 r. w Poznaniu. W 1934 r. wstąpił do zawodowej 
służby wojskowej działając w różnych jednostkach organizacyjnych zajmujących się obozami koncentracyjnymi. 
11.11.1943 r. zastąpił Rudolfa Hoessa na stanowisku komendanta obozu KL Auschwitz. Powierzono mu nadzór 
nad macierzystym obozem KL Auschwitz I oraz oświęcimskim garnizonem SS. 15 maja 1944 r. został 
komendantem KL Lublin/Majdanek, a po jego likwidacji przeniesiono go do pracy w Policji w Trieście we 
Włoszech. Po wojnie wyrokiem sądu został skazany na karę śmierci za zbrodnie ludobójstwa. Wyrok wykonano 
24.01.1948 r. W swoich pamiętnikach Rudolf Hoess scharakteryzował go jako „cichego, spokojnego i 
dobrodusznego człowieka,  chorującego na serce, który  nie skrzywdziłby nawet muchy….” 
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wyglądają na porządnych ludzi. Cały czas targały nami sprzeczne uczucia. Zdarzył się i taki 

przypadek, że Kaziu dostał paczkę papierosów i chciał nawet po-częstować Niemców. Prosił 

mnie bym stanął obok judasza, czy ktoś nas nie obserwuje. Ale z kolei ja się na to nie 

zgodziłem. I tak  biegł dzień za dniem. Świadomość wspólnego losu z oprawcami 

oświęcimskimi w jakimś sensie  nas  łączyła,  ale z drugiej strony była bariera zbrodni  

ludobójstwa hitlerowskiego. Oni musieli ponieść  za to sprawiedliwą karę.(…)”.     

             

           W ten sposób  Kazimierz Szelest   więzień dwóch pokrewnych,  totalitarnych 

systemów: nazistowskiego  i  komunistycznego oraz Edward Kurtyka walczący z oboma  

tymi systemami  spotkali się w jednej celi z  hitlerowskimi oprawcami. 

Drugim nazistowskim  współwięźniem  Kazimierza Szelesta i  Edwarda Kurtyki w więzieniu 

Montelupich najprawdopodobniej był Karl Ernst Mockel9.  

           Te wspomnienia pana Edwarda są niezwykle poruszające, wywołują emocje i budzą  

pytania: jak to możliwe, że polscy żołnierze walczący o wolność swojego kraju oraz będący 

ofiarami niemieckiego totalitaryzmu  i bestialstwa, byli za swoją walkę i ofiarność więzieni  

w tych samych celach co hitlerowscy okupanci, zbrodniarze i kaci? Co czuli ci  Polacy, jak 

mogli znosić  dalsze upokorzenia i niesprawiedliwość oraz jak  mogli powstrzymać w sobie 

nienawiść do oprawców i ciemiężycieli?  Co czuli niemieccy więźniowie, czy ich uległość we 

wspólnej celi wynikała jedynie z kalkulacji i strachu,  czy też  z  autentycznego uznania 

swych win, poczucia  skruchy i z chęci uzyskania przed śmiercią wybaczenia od swoich 

ofiar?    

           W dniu 24 stycznia 1948 roku na 21 członkach załogi KL Auschwitz , w tym m.in. na 

byłym komendancie  tego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego  Arturze  Liebehenschelu  

oraz Karlu E. Mockel wykonano wyroki śmierci.  Podobno były komendant KL Auschwitz- 

Birkenau  do końca nie rozstawał się  z Biblią, a w ostatniej chwili przed egzekucją  zawołał: 

„Es lebe Polen” (Niech żyje Polska), co mogłoby wskazywać, że być może przed śmiercią 

rzeczywiście dręczyły go  wyrzuty sumienia. 

           W  początkach stycznia 1948 roku, jeszcze przed tą egzekucją  Edward Kurtyka został 

przewieziony do więzienia we Wronkach, zaliczanego do jednego z najcięższych więzień 

politycznych w Polsce (o podobnym rygorze były wtedy jeszcze więzienia w Strzelcach 

Opolskich, Rawiczu, Fordonie i Inowrocławiu).   Można powiedzieć, że były one z jednej 

strony miejscami kaźni i sadystycznego znęcania się nad osadzonymi.  Z drugiej zaś 

paradoksalnie,  więzienia te były swoistymi uniwersytetami dla ludzi młodych, chłonnych 

wiedzy, gdyż znaczny odsetek więźniów politycznych stanowiła inteligencja, przedwojenni  

nauczyciele liceów, a nawet profesorowie uniwersytetów, inżynierowie, księża. W celach 

potajemnie nauczano języków obcych, przekazując współwięźniom tajniki wiedzy 

humanistycznej, technicznej czy teologicznej. W celach także gorliwie się modlono, aby 

podtrzymać ducha prze-trwania. Niektórzy ze skazańców  oczekiwali wykonania  wyroków 

śmierci, dlatego  wszyscy więźniowie starali się nieść im pomoc duchową. 

                                                           
9 Karl Ernst Mockel, członek załogi KL Auschwitz od wiosny 1943r. do czasu ewakuacji obozu w styczniu 1945r. 
Był kierownikiem administracyjnym i m.in. zaopatrywał komory gazowe w cyklon B, odpowiadał za zaopatrzenie 
i dbał o utrzymanie krematoriów.   
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           Następnie Edwarda Kurtykę przetransportowano do więzienia w Rawiczu, gdzie go 

przetrzymywano aż do  1954 roku. 

 

V. LOSY  EDWARDA  KURTYKI  PO OPUSZCZENIU WIĘZIENIA 

           Po wyjściu z więzienia Edward Kurtyka  pracował w różnych przedsiębiorstwach w 

Warszawie i Tarnobrzegu, gdzie zatajał fakt kilkuletniego pozbawienia wolności jako więzień 

polityczny. Następnie przeniósł się do pracy w Hucie im. T. Sendzimira (dawniej im. Lenina) 

w Krakowie, gdzie pracował aż do emerytury w 1982 roku. 

           Przeżycia partyzanckie i więzienne wyrobiły w uczestnikach tamtych wydarzeń, w 

większości ludziach młodych, silne charaktery godne najwyższego szacunku. Nieliczni z nich  

załamali się. Ci niezłomni po wyjściu z więzienia często nie mogli otrząsnąć się z przeżytej 

traumy, niejednokrotnie  jeszcze po wielu latach odżywały w nich wspomnienia więziennych  

przeżyć.  

 Tak było także z Edwardem Kurtyką, który po wielu latach  często wracał w myślach i roz-

mowach  do tamtych  trudnych  chwil. W latach komunizmu jednak z godnością  i bez 

goryczy znosił swoje poniżenie, nie narzekał, nie żalił się, a po odzyskaniu wolności w 1989 

roku  nie oczekiwał i  nie doznawał żadnych zaszczytów czy korzyści, pozostał dalej 

skromnym i pełnym godności człowiekiem.   

 

 

                  
 

Fot.3. Uroczystości kombatanckie  żołnierzy AK w latach 90-tych XX w.   Pierwszy z prawej               

            Edward  Kurtyka  ps. Dąb, w środku ze sztandarem Tadeusz Ryncarz ps. Brandys. 

 

           W 2003 roku ppor.  Edward Kurtyka został mianowany  na stopień porucznika.           

W dniu 14 września 2013 roku  porucznik Edward Kurtyka zmarł i został  pochowany  na 

cmentarzu parafialnym w Rzezawie  koło Bochni. 
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VI. LOSY  KAZIMIERZA SZELESTA 

  

           Poruszony więziennymi wspomnieniami Edwarda Kurtyki  podjąłem próbę 

odnalezienia  także śladów  i świadków   biografii jego  towarzysza z celi więzienia  

Montelupich  - Kazimierza Szelesta. Niestety okazało się, że Kazimierz Szelest  już nie żyje. 

Wspólnie z rodzicami od-nalazłem jednakże jego siostrzenicę, panią Katarzynę Strychalską – 

Kowalską oraz jednego z jego towarzyszy w obozie koncentracyjnym, mieszkającego w 

Krakowie pana Karola Tenderę10 - autora książki „Polacy i Żydzi w KL Auschwitz 1940-1945 

Pamiętnik więźnia KL Auschwitz – Birkenau”. Dzięki pomocy pani Ewy Bazan z 

Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau otrzymałem też informacje na temat pobytu 

Kazimierza Szelesta  w obozie koncentracyjnym oraz materiały dotyczące jego zeznań w 

procesie załogi KL Auschwitz. 

          W czasie przeprowadzonych rozmów dowiedziałem się, że Kazimierz Szelest pochodził 

z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach patriotycznych. Brat jego matki  major Kazimierz 

Jan „Herwin” Piątek (ur. 2.03.1886 r.- zm.2.05.1915 r.)  był kapitanem Legionów Polskich, 

mianowanym przez Józefa Piłsudskiego dowódcą  I Kompanii  Kadrowej. W dniu 19 maja 

1915 roku  pod Konarami został ranny podczas walk o wzgórze Kozinek –Płaczkowice. 

Zmarł następnego dnia w lazarecie w Pęcławicach Górnych. Jedna z ulic w Krakowie została 

nazwana jego imieniem. 

Siostra Kazimierza Szelesta Janina Szelest - Strychalska w czasie II Wojny Światowej 

ukrywała dziecko żydowskie, za co  w latach 80-tych XX wieku została odznaczona  

Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. 

           Kazimierz Szelest urodził się w  dniu 25 marca 1915 roku w miejscowości  Kadiewka  

na terenach późniejszego ZSRR, gdzie jego ojciec inżynier chemii Jan Szelest  uczestniczył w 

budowie fabryki chemicznej. 

Przed wojną Kazimierz Szelest był znakomitym pływakiem zarówno indywidualnym  jak i 

sztafet pływackich, zawodnikiem Cracovii, grał także  w piłkę wodną, m.in. w I ligowej  

drużynie Cracovii z Janem Kotem11. Kazimierz Szelest m.in. w 1936 roku zajął III m-ce w 

                                                           
10Karol Tendera ur. 1921 r. w Krakowie. W 1940 r. wywieziony na roboty do Niemiec, gdzie pracował w fabryce 
samolotów w Hanowerze, skąd uciekł do Polski. W styczniu 1943 r. aresztowany przez Gestapo i wywieziony do 
KL Auschwitz (nr obozowy 100430). Tam wykonywano na nim eksperymenty medyczne, które nieomal 
przypłacił życiem. Dzięki pomocy Franciszka Nierychło - kapo i dyrygenta orkiestry obozowej (dawnego kolegi 
ojca), trafił do pracy w obozowej kuchni. Pod koniec 1944 r. wywieziony do KL Flossenburg w Litomierzycach, w 
Czechach, gdzie zastał go koniec wojny. Jeden z nielicznych, żyjących świadków męczeństwa ofiar Auschwitz 
walcząc z tzw. „kłam-stwem oświęcimskim” mówiącym „o polskim obozie zagłady w Oświęcimiu”. W swojej 
książce  pt. „ Polacy i Żydzi w KL. Auschwitz 1940-1945 Pamiętnik więźnia KL. Auschwitz – Birkenau napisał 
m.in.:  „ Ważną rolę w ratowaniu mojego życia, jak również w kształtowaniu postawy etycznej odegrał Kazimierz 
Szelest, człowiek któremu zawdzięczam zaangażowanie w działalność obozowego ruchu oporu”.  
11 Jan Kot (ur. 28.10.1906 r. koło Czortkowa, zm. w Bochni 12.07.1992 r.), pływak Cracovii w latach 1930- 1946., 
18-krotny Mistrz Polski w pływaniu (drużynowo i indywidualnie). Od 1934r. nauczyciel  historii i wychowania 
fizy-cznego w gimnazjum w Bochni. W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w 156 pułku piechoty „Armii 
Kraków”. Żołnierz ZWZ i AK, członek  Organizacji „NIE” i „WIN”. Uczestniczył w opracowaniu  przekazanego  w 
1946 r. Radzie Bezpieczeństwa ONZ Memoriału polskiego ruchu oporu. Aresztowany 24.08.1946 r. i przez wiele 
miesięcy tortu-rowany  przez UB w Krakowie na pl. Inwalidów. W krakowskim procesie członków „WiN”  skazany 
trzykrotnie na karę śmierci, zamienioną na dożywotne więzienie. Więziony do marca 1957 r. w więzieniu 
Montelupich w Krakowie   oraz we Wronkach. Po wypuszczeniu na wolność ówczesne władze zakazały mu 
wykonywania zawodu nauczyciela historii. Jego imieniem  nazwano m.in. kryty basen w Bochni.   
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Indywidualnych Mistrzostwach Polski  na 100 m. stylem grzbietowym, a w 1937 roku zdobył 

Indywidualny Tytuł Wicemistrza Polski na 100 m. stylem klasycznym. Był wysportowanym, 

przystojnym, wysokim i dobrze zbudowanym mężczyzną  pasjonującym się szybownictwem.   

 

                                   
 

Fot.4. Kazimierz Szelest. Zdjęcie zrobione na basenie Cracovii w końcu lat 30-tych XX w.  

      

           W czasie wojny został aresztowany, a następnie przywieziony w transporcie więźniów 

z Krakowa i Tarnowa w dniu 30 sierpnia 1940 roku do obozu koncentracyjnego w Auschwitz,  

gdzie wytatuowano mu  numer obozowy 3454. W obozie m.in. pracował w magazynach  obo-

zowej kuchni.  Zaangażował się w działalność Związku Organizacji Wojskowych - 

obozowego ruchu oporu zorganizowanego przez rotmistrza Witolda Pileckiego 12 

występującego wówczas pod nazwiskiem Tomasz Serafiński). Do tej organizacji Kazimierz 

                                                                                                                                                                                     
 
12  Witold Pilecki, ps. „Witold”, „Tomek”, “Druch”, “Roch”, nazwiska konspiracyjne : ”Roman Jezierski”,  „Tomasz 
Serafiński” i in.. ( ur. 13 maja 1901 r. w Ołońcu w płn. - zach. Rosji). Uczestnik walk z bolszewikami w 1920 r. , 
brał udział w obronie Grodna, bitwie warszawskiej i  wyzwoleniu Wilna. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych.  Walczył w kampanii wrześniowej 1939  r.  jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii.  
Rotmistrz Kawalerii WP,  współzałożyciel Tajnej Armii  Polskiej, żołnierz AK. Dobrowolny więzień obozu w 
Auschwitz nr 4859, organizator obozowego ruchu oporu. W kwietniu 1943 r. uciekł z Auschwitz. Autor 
pierwszych na świecie raportów  o ludo-bójstwie i Holokauście.  Uczestnik powstania warszawskiego jako 
strzelec i dowódca jednego z oddziałów zgrupo-wania Chrobry II.  W latach 1944-45 w niewoli m.in. w stalagu 
344Landsdorf (Łambinowice). Walczył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, skąd w 1945 r.   wrócił do Polski na 
rozkaz gen. W. Andersa, by prowadzić działalność wywia-dowczą.  8 maja 1947 r.  aresztowany i torturowany 
przez UB. Oskarżony i skazany  przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci i  stracony strzałem 
w tył głowy w 1948 r. w więzieniu mokotowskim  na ul. Rako-wieckiej  w Warszawie. Pochowany w kwaterze na 
Łączce. Dopiero w wolnej Polsce, 1.10.1990 r. unieważniono wyrok. W 2006 r. pośmiertnie otrzymał Order Orła 
Białego,  a w 2013 r. został awansowany do stopnia pułkownika. 
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Szelest wprowadził  także m.in.  Karola Tenderę.  Obozowy ruch oporu  organizował  w KL 

Auschwitz dożywianie i rozdzielanie odzieży w zimie dla swoich członków i dla 

uciekinierów, dostarczał chorym leki, rozpowszechniał wśród więźniów wiadomości z 

zewnątrz i przekazywał  światu informacje o  hitlerowskich zbrodniach w Oświęcimiu,  

podtrzymywał więźniów na duchu, a nawet   miał na celu zbrojne oswobodzenie obozu.  

           W dniu 25.09.1943 roku na polecenie obozowego gestapo Kazimierz Szelest został 

osadzony w bunkrze bloku 11, tzw. „bunkrze śmierci”, w którym był więziony do 11.10.1943 

roku. Kolejny raz do bloku nr 11 Kazimierz Szelest został  skierowany z końcem 1944 roku 

na skutek prześladowania  go przez  essesmana  Franza Xavera Krausa  – kierownika obozu w 

Birkenau. Wówczas  od  wywozu do  obozu  koncentracyjnego w Mauthausen  uratował go 

szef  kuchni  więźniarskiej Karl Egersdorfer.13 

           W KL Auschwitz Kazimierz Szelest brał udział w organizowanych walkach 

bokserskich, m.in. był sparingpartnerem Lee Sandersa. 14 

 

          Po wojnie  zaangażował się w  działalność w WiN, za co był torturowany, a następnie  

został skazany „za próbę zbrojnego  obalenia rządu”  na  wieloletnie pozbawienie wolności.   

  

          Osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie, w 1947 roku był przesłuchiwany jako 

świadek w pierwszym procesie  oświęcimskim załogi KL Auschwitz  m.in. przeciwko  

funkcjonariuszom SS: Franzowi Xaverowi Krausowi, Hansowi Schumacherowi, Wilhelmowi 

Gehringowi, Kurtowi Mullerowi i  Herbertowi Ludwigowi. Wszyscy  oni zostali skazani na 

karę śmierci przez powieszenie  i w dniu 24 stycznia 1948 roku  wyroki wykonano.   

 

           Po wyjściu  z komunistycznego więzienia w latach 50 –tych Kazimierz Szelest był 

człowiekiem  zgnębionym psychicznie. Napiętnowany i z adnotacją w dokumentach, że jest 

„wrogiem narodu”, nie mógł znaleźć pracy,  dlatego też borykał się z trudnościami 

materialnymi. Jedynie w ograniczonym wymiarze  mógł podejmować zatrudnienie  m.in. jako 

ratownik na basenie KS Crcovia i jako taksówkarz. Jeszcze w  latach 70 - tych XX wieku  

miał adnotację w prawie jazdy, że „może pracować  tylko w wymiarze 6 –ciu godzin na dobę 

tj. w godz. 5.00-11.00”. Pomimo że po opuszczeniu więzienia nie angażował się w 

działalność polityczną, przez wiele lat był zatrzymywany przez milicję  w  okresach  

obchodów świąt państwowych.  

Organizacja  kombatancka Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWID) odmó-

wiła  przyjęcia go w poczet członków jako wroga „władzy ludowej”.   

 

          Kazimierz Szelest zmarł w  dniu 7 sierpnia 1980 roku w Krakowie i został pochowany 

na Cmentarzu  Rakowickim.   

 

          

                                                           
13 Karl Egersdorf/Egersdorfer, 30.03. 1941r. wcielony do SS Auschwitz, skąd po ewakuacji w styczniu 1945 r. 
przybył  w kwietniu 1945  r. do obozu w Bergen – Belsen. Sądzony w procesie załogi KL Bergen Belsen został  
uniewinniony. Zmarł w 1958 r.     
14 Leendert  Josua Sanders  - holenderski mistrz bokserski  wagi średniej, pochodzenia żydowskiego. Do 
Auschwitz  trafił w styczniu 1943 r., gdzie cała jego rodzina została zagazowana. „Lee” ocalał, bo pokonał 
niezwyciężonego  polskiego boksera  Tadeusza Pietrzykowskiego „Teddyego”, mistrza bokserskiego KL Auschwitz. 
Po przeniesieniu Tadeusza Pietrzykowskiego do obozu KL Neuengamme w marcu 1943 r., Sanders  został 
trenerem  niemieckich  bokserów w Auschwitz.        
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  ZAKOŃCZENIE 

           Wojenne i powojenne  losy Edwarda Kurtyki i innych osób, wraz z którymi walczył o 

wolność Polski, jako żołnierz AK, partyzant i członek „WiN-u”, a także los  jego współtowa-

rzysza  niedoli w więzieniu  komunistycznym – Kazimierza Szelesta -  budzą moje wielkie 

uznanie, podziw  i szacunek. 

          Mój dziadek  często i serdecznie wspomina Edwarda Kurtykę  jako człowieka szlachet-

nego, uczciwego,  koleżeńskiego, pełnego pogody ducha  i skromności. Człowieka,  który 

swoim udziałem w konspiracyjnej walce „w małej ojczyźnie” – powiecie bocheńskim  wniósł 

nie-mały  wkład w dążenia Polaków do  odzyskania wolności  zarówno  w czasie II Wojny 

Światowej, jak też w czasach komunistycznego  zniewolenia. Chociaż  był wówczas  bardzo 

młody, nie pełnił  ważnych funkcji i nie uczestniczył w wielkich bitwach czy powszechnie 

znanych wydarzeniach, jednakże zaangażował się w działania niepodległościowe, za które 

poniósł dotkliwą i niesprawiedliwą karę- tj. więzienie, represje i brak uznania w okresie PRL-

u. Był „zwykłym” człowiekiem, świadkiem historii i pamięci o losach  ludzi, którzy ją 

tworzyli.  

          Jego skromna postać, wierna ponadczasowym ideałom wolności według mnie z całą  

pewnością  zasługuje na pamięć, podobnie jak losy wielu innych  niezłomnych i zazwyczaj 

całkiem zapomnianych Żołnierzy Wyklętych.   

 

Cześć ich pamięci ! 
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Zał.2. Akt mianowania  w dniu 21.08.2003 r.  Edwarda Kurtyki na stopień porucznika. 
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Zał.3. Dyplom uznania dla Edwarda Kurtyki nadany przez Londyński Zarząd AK-awers. 
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Zał.4. Dyplom uznania dla Edwarda Kurtyki nadany przez Londyński Zarząd AK-rewers. 
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Zał.5. Ewidencja drużyny obwodu 10 wg. opracowania Stanisława Gałki. 
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Zał.6. Budynek byłego więzienia UB przy Pl. Inwalidów w Krakowie (widok obecny) wraz z  
  
           tablicą pamiątkową. 
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Zał.7. Wesele Emilii i Edwarda Kurtyków w 1957 r. Pierwszy z prawej w drugim rzędzie   
           mój dziadek Tadeusz Ryncarz. 
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                 Zał. 8. Fotografia Edwarda Kurtyki z 2009 roku. 
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Zał.9. Grób Edwarda Kurtyki na cmentarzu parafialnym w Rzezawie. 
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    Zał. 10.  Fotografie Kazimierza Szelesta na początku lat 30-tych XX w. (na górnej fotografii 
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                  Na dolnej fotografii z prawej Kazimierz Szelest w latach 50-tych XX w. wraz z siostrą 
                  Janiną Szelest Strychalską oraz siostrzenicą Katarzyną Strychalską. 
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W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące Kazimierza Szelesta informuję, że na podstawie 

niekompletnych akt obozowych ustalono następujące dane: 

 Szelest Kazimierz ur. 23.3.1915 r. Kadiewka, został przywieziony do KL 

Auschwitz w dniu 30.8.1940 r. transportem więźniów z Krakowa i Tarnowa. 

W obozie oznaczono go numerem więźniarskim 3454. 

W okresie od 29.4.1943 r. do 4.6.1943 r. uczestniczył w kursie kucharskim dla 

więźniów w KL Dachau. Po datą 18.9.1943 r. odnotowany w książce chirurgii 

(czyrak lewego przedramienia). 

W dniu 25.9.1943 r. na polecenie obozowego gestapo został osadzony w bunkrze w 

bloku 11, w którym więziony do 11.10.1943 r. 

Ostatni wpis w aktach: 21.6.1944 r. – KL Auschwitz I. 

 podstawa informacji: wykazy transportów przybyłych do KL Auschwitz, książka 

szpitala – chirurgia, książka bunkra, akta wydziału zatrudnienia,  akta SS-Hygiene 

Institut  

Ponadto, jego nazwisko jest wymienione w licznych relacjach i wspomnieniach 

byłych więźniów w kontekście pracy w magazynie kuchni obozowej, pomocy 

więźniom, walk bokserskich. Posiadamy także jego zeznania z 1947 r.  jako 

świadka  w procesie przeciwko załodze obozu Auschwitz. 

Proponuję także zajrzeć do: Karol Tendera, Polacy i Żydzi w KL Auschwitz, 

Kraków 2008 

Józef Garliński, Oświęcim Walczący, Londyn 1974 

Opracowanie transportu z Krakowa z dnia 30.8.1941 r. w: Księgi Pamięci, 

Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa…, Oświęcim. t.1, kk. 261-293. 

 Wyjaśniam, że podczas ewakuacji i likwidacji KL Auschwitz, na polecenie władz 

obozowych SS zostały zniszczone prawie wszystkie ważniejsze akta, w tym także 

akta personalne więźniów. Zachowane w stanie szczątkowym dokumenty nie 

pozwalają na udzielenie pełnych i dokładnych informacji o wszystkich osobach, 

które przebywały w obozie. 

Pozdrawiam 

Ewa Bazan 

Biuro informacji o byłych więźniach 

 
 
 
 
 
 
Zał.11. Fragment korespondencji e-mailowej z Panią Ewą Bazan z Państwowego Muzeum 
              Auschwitz Birkenau. 
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Zał.12. Protokół przesłuchania Kazimierza Szelesta w dniu 10.06.1947 r. (str. 1). 
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Zał.12. – cd. Protokół przesłuchania Kazimierza Szelesta w dniu 10.06.1947 r. (str. 2). 
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Zał. 13. Prawo jazdy Kazimierza Szelesta z adnotacją o ograniczeniu czasu pracy. 
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Zał.14. Tablica nagrobna rodziny Kazimierza Szelesta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
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Zał.15. Spotkanie z Panem Karolem Tenderą, styczeń 2014 roku. 
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Zał.16. Spotkanie z siostrzenicą Kazimierza Szelesta Panią Katarzyną Strychalską Kowalską      

              (druga z prawej), luty 2014 roku. 
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Zał. 17. Fotografia mojego dziadka Tadeusza Ryncarza (drugi z lewej) z Cecylią Dźwigaj-       

             Wanicką (w środku) Prezesem Zarządu Bocheńskiego Oddziału Światowego Związku           

             Żołnierzy AK.                    

 

 

 


