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Janusz Kotlarczyk
 

Tadeusz Kotlarczyk - w s³u¿bie wychowaniu 
obywatelskiemu

Czy syn mo¿e pisaæ o swym Ojcu obiektywnie? S¹dzê, ¿e z oddali 
60 lat jest to mo¿liwe, choæ pisanie rodzi siê z potrzeby serca. Wahania 
ucina wreszcie uœwiadomienie sobie powinnoœci. W liœcie do mnie z dnia 
25 maja 2000r Ojciec Œwiêty, wspominaj¹c mojego œp. Ojca Tadeusza, 
wyrazi³ swoje przekonanie: „To s¹ Ci œwiadkowie wiary i mi³oœci Ojczyzny, 
o których nie mo¿emy zapomnieæ”. Z okruchów pamiêci, rozmów z siostrami 
Ojca i strzêpów dokumentów uk³adam wiêc tê sylwetkê cz³owieka prawego 
i ¿arliwego patrioty.

Autor

Rodzina, dom, Jagiellonka
Tadeusz Stefan Kotlarczyk urodzi³ siê 10 paŸdziernika 1903 r. w Wado-

wicach, jako pierworodny syn Stefana (1874-1931) i Marii z domu Malota 
(1885-1967). Dziadek Józef Kotlarczyk (1834-1884) by³ z zawodu piekarzem 
i w³aœcicielem piekarni (przy obecnej ulicy Sobieskiego), a w latach siedemdzie-
si¹tych, w czasie budowy nowego gmachu gimnazjum, by³ zastêpc¹ radnego1 

w radzie królewskiego miasta Wadowice.
Ojciec Stefan by³ sekretarzem S¹du Grodzkiego w Wadowicach,                         

a prywatnie urodzonym aktorem - animatorem miejscowego amatorskiego 
¿ycia teatralnego. Na pocz¹tku stulecia (1906 lub 1908) za³o¿y³ Towarzystwo 
im. W³adys³awa Jagie³³y (zwane potocznie Jagiellonk¹), przy którym, a¿ po rok 
1930, dzia³a³y zespo³y - teatralny i orkiestralny. Teatr by³ pasj¹ ¿yciow¹ Stefana - 
w czasie swojej prezesury wystawi³ ok. 20. sztuk teatralnych (dramaty, komedie, 
wodewile, jase³ka), w tym trzy w³asne dramaty napisane dla potrzeb tej sceny: 
„Za Matkê Ojczyznê”, „Z doby dzisiejszej”, „Wesele na wsi”; inscenizowa³ te¿ 
„Chatê za wsi¹” Kraszewskiego2). 

Rodzeñstwo Tadeusza by³o doœæ liczne:     
     Mieczys³aw (1908-1978; przyjaciel Karola Wojty³y, polonista, profesor 
gimnazjów w Wadowicach i Sosnowcu, za³o¿yciel w 1931 r. Amatorskiego 
Teatru Powszechnego w Wadowicach, a w 1941 konspiracyjnego Teatru 
Rapsodycznego w Krakowie). 

Stefan (1909-1974; filolog klasyczny, prof. gimn. w Nowym Targu, Chobrza-
nach i Smogorzowie, prezes Towarzystwa im. Oskara Kolberga w Przysuchej), 

Janina (1912-1996, nauczycielka, ¿ona mjr. Jana Mroza, oficera 12 pp), 
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Maria (ur. w r. 1925, nauczycielka, ¿ona Stanis³awa Æwik³y z Kalwarii Ze-
brzydowskiej, prawnika); dalsi trzej bracia: Mieczys³aw, W³adys³aw i Józef nie 
prze¿yli wczesnego wieku dzieciêcego. 

Wszyscy przyszli na œwiat w dwupokojowym mieszkaniu przy ul. A.Mickiewi-
cza 9, na parterze kamienicy Leiblerów, stoj¹cej na przeciw budynku gimnazjum. 
Z rodzin¹ Kotlarczyków mieszka³a siostra Stefana seniora - Maria (1868-1938) 
i osierocony bratanek Antoni (ur. 1913).

Atmosfera domu, pe³na ciep³a, serdecznoœci, religijnoœci i patriotyzmu, 
przesi¹kniêta by³a umi³owaniem sztuki i oddaniem dla niej (szycie kostiumów, 
przygotowywanie dekoracji itp.). Tadeusz obsadzany by³ w wielu sztukach 
(Betlejem Polskie, Koœciuszko pod Rac³awicami, Obrona Czêstochowy, U³ani 
Ksiêcia Józefa, Za Matkê Ojczyznê), pomaga³ w charakteryzacji S. Hiczkiewi-
czowi, rozwija³ te¿ swoje talenty muzyczne w kó³ku mandolinistów, prowadzo-
nym przez Józefa Borgie³a, kapelmistrza orkiestry Jagiellonki. Piêknie gra³ na 
skrzypcach i z du¿¹ ³atwoœci¹ opanowywa³ sztukê gry na ró¿nych instrumentach.

Szko³a i studia
Po ukoñczeniu obowi¹zkowej 4-klasowej szko³y ludowej Tadeusz uczêszcza³ 

w latach: 1915 – 1923 do 8-klasowego gimnazjum w Wadowicach. Uczy³ siê 
dobrze i 26 maja 1923 r. zda³ egzamin dojrza³oœci. W gimnazjum wst¹pi³ do 
dru¿yny skautowej i w roku 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zorga-
nizowa³ z kolegami (m.in. Janem Sarnickim), Harcerski Oddzia³ Wartowniczy  
w Wadowicach.

Lata szkolne to lata przyjaŸni kole¿eñskich. Ch³opcy czêsto urz¹dzali 
wycieczki na pobliskie szczyty beskidzkie – £ys¹ Górê, Gancarz, Leskowiec, 
Babi¹ Górê i in.

Tadeusz jako pierwszy 
w rodzinie Kotlarczyków podj¹³ 
studia uniwersyteckie. Wy-
bra³ Wydzia³ Filozoficzny UJ, 
studiuj¹c w latach 1923-1927 
historiê i archeologiê. Wiedzê 
zdobywa³ u takich znakomitoœci 
jak profesorowie: S.Kutrzeba, 
L.Piotrowicz, W.Semkowicz, 
R.Grodecki, W.Konopczyñski, 
W.Sobieski, J.D¹browski (hi-
storycy), W.Demetrykiewicz 
(archeolog), I.Chrzanowski, 
S.Windakiewicz, J.Kallenbach 
(historycy literatury polskiej), 
J.Smoleñski (geograf) i in.

Gimnazjaliœci wadowiccy na wycieczce
w pierwszym rzêdzie drugi z lewej - Tadeusz Kotlarczyk, 

czwarty - Czes³aw Gondek; 
w trzecim rzêdzie pierwszy z lewej (czêœciowo zas³oniêty) - 

Jan Sarnicki
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Bardzo trudne warunki ma-
terialne w domu (8 osób ¿y³o                
z jednej pensji ojca) zmusi³y go 
do starañ o od³o¿enie lub uwol-
nienie od czesnego. Warunkiem 
koniecznym by³o zdawanie i za-
liczanie seminariów w terminie 
i z postêpem dobrym. Tadeusz 
spe³nia³ warunki z powodze-
niem. 

Warunki bytowani w Kra- 
kowie by³y bardzo ciê¿kie, 
w prze¿yciu pomaga³y po¿yczki 
Towarzystwa Wzajemnej Po-
mocy UJ, a tak¿e uzyskanie 
miejsca w bursie akademickiej. 
Czêsto jedyny posi³ek stano-
wi³a ugotowana g³ówka kapusty z chlebem.

Sytuacja materialna, koniecznoœæ pomagania bratu Mieczys³awowi, który 
rozpocz¹³ studia w 1926 r., przekreœla³y projekty kariery naukowej i sk³oni³y 
do szybkiego przygotowania siê do zawodu nauczycielskiego. Na czwartym 
roku studiów Tadeusz uczêszcza³ na Studium Pedagogiczne. Egzaminy             
z tego Studium zaliczy³ 7.X.1927 r. Zdane wczeœniej egzaminy kursowe da³y 
podstawy do otrzymania absolutorium w dniu 24.X.1927 r. Uprawnia³o ono 
do ubiegania siê o stopieñ doktorski.

Okres studiów umo¿liwia³ Tade-
uszowi rozwiniêcie dalszych talen-
tów. Bra³ on czynny udzia³ w ¿yciu 
artystycznym uczelni, bêd¹c wielo-
letnim cz³onkiem Chóru Akademic-
kiego, którym w tym okresie kierowa³ 
Boles³aw Wallek-Walewski. Z chórem 
tym w roku 1925 wyjecha³ na wystêpy 
zagraniczne: Œrodkowa Europa – 
Ba³kany – Konstantynopol. Próbowa³ 
tak¿e swych si³ w plastyce.

Akademickie Ko³o Wadowiczan w Krakowie, r.1925 od 
lewej siedz¹: Franciszek Pacelt (matura:1920), N.N., 

Miko³aj Szostak (1922);
stoj¹: Tadeusz Zygmuntowicz (1920),  

Tadeusz Kotlarczyk (1923), Czes³aw Gondek (1923), 
Franciszek Haj (1922)

Chór Akademicki UJ na wie¿y Galata nad 
Bosforem w Stambule w czasie tournée po 

Ba³kanach w 1925 roku. Pierwszy z prawej 
siedzi Tadeusz Kotlarczyk, za nim 

Boles³aw Wallek-Walewski
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Pierwsza posada i za³o¿enie rodziny
W nastêpnym roku po ukoñczeniu studiów m³ody historyk otrzyma³ 

pracê tymczasowego nauczyciela pañstwowego gimnazjum w Lubliñcu 
w woj. œl¹skim, na ówczesnych „Kresach Zachodnich”. Przypomnijmy, ¿e 
Lubliniec – 10-cio tysiêczne 
miasto powiatowe – zosta³ 
przyznany Polsce dopiero 
20.X.1921r., w wyniku zwy-
-ciêstwa Trzeciego Powsta-
nia Œl¹skiego, a gimnaz-jum 
polskie stanowi³o kuŸniê 
polskiej intel igencji  i  cel 
marzeñ, pozosta³ych za kor-
donem Polaków3. Tadeusz 
odda³ siê pracy pedagogicz-
nej sumiennie i z za-mi³o-
waniem, zaskarbi ³  sobie 
nowych przyjació³. 

W roku  1929  poœ lub i ³               
w Wadowicach swoj¹ od kilku 
lat narzeczon¹ Irenê Jan-
kowsk¹ (nauczycielkê). Splot 
warunków rodzinnych spowo-
dowa³, ¿e Tadeusz postanawi³ 
zwolniæ siê po dwu latach 
z pracy w Lubliñcu i przenieœæ 
do Wadowic. Tu w sierpniu 
roku 1930 podj¹³ obowi¹zki 
nauczyciela w prywat- nym 
gimnazjum Ksiê¿y Palloty-
nów (Collegium Maria-num) 

na Kopcu. 

 

Pañstwowy egzamin i praca nauczyciela gimnazjum
W Polsce miêdzywojennej pe³ne prawa do nauczania w szkole œredniej 

dawa³ dopiero egzamin pañstwowy, stawiaj¹cy przed kandydatem du¿e 
wymagania. Do egzaminu Tadeusz zg³osi³ siê jeszcze podczas zatrudnienia 
w lublinieckim gimnazjum – w maju 1930 r. Pañstwowa Komisja Egzami-

Przed  budynkiem gimnazjum w Lubliñcu           
w gronie m³odzie¿y œl¹skiej (1929); 

pierwszy z lewej stoi Tadeusz Kotlarczyk

W gronie uczniów Collegium Marianum 
(ok.1936 r.)
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nacyjna wyznaczy³a temat pracy domowej: „Immunitet skarbowy i s¹dowy 
biskupstwa p³ockiego do koñca XIII wieku”. Wypracowanie uzyska³o wysok¹ 
ocenê promotora prof. J.D¹browskiego, który zachêca³ autora do poczynienia 
niewielkich uzupe³nieñ i przedstawienia pracy jako doktorskiej, z czego jednak 
Tadeusz nie skorzysta³. Po przyjêciu opracowania odby³y siê klauzurowe eg-
zaminy pisemne (6.X, 4. i 5.XI 1931r.), a nastêpnie ustne (9, 10. i 11.XI 1931 
r.) z kilku przedmiotów. 10 grudnia odby³ siê egzamin pedagogiczny. Tadeusz 
Kotlarczyk przeszed³ wszystkie etapy pomyœlnie i uzyska³ w dniu 10.12.1931 r. 
kwalifikacje do nauczania w szko³ach œrednich „historii” i „nauki obywatelskiej” 
(jako przedmiotu dodatkowego), odpowiednio udokumentowane na trzech 
stronach: „Dyplomu na Nauczyciela Szkó³ Œrednich”.

Po jego uzyskaniu Tadeusz kontynuowa³ pracê w gimnazjum Ksiê¿y Pal-
lotynów i na tym posterunku pozosta³ a¿ do wybuchu wojny. W tym czasie 
otrzymywa³ tak¿e propozycje zatrudnienia w pañstwowym gimnazjum, b¹dŸ 
w III Korpusie Kadetów w Rawiczu, równie¿ w ówczeœnie przygranicznym 
mieœcie powiatowym w woj. poznañskim. By³y tak¿e propozycje wyjazdu do 
szkó³ polonijnych w Argentynie.

Tadeusz by³ urodzonym pedagogiem i bardzo odpowiedzialnym nauczy-
cielem, lubianym i podziwianym przez uczniów, dla których by³ niek³amanym 
wzorem cz³owieka, nauczyciela i obywatela.

A oto œwiadectwo z listu by³ych uczniów i wychowanków do Ireny 
Kotlarczykowej ( z dnia 5.II.1941 r.):
“...... M¹¿ Pani by³ dla nas najlepszym, zapewniamy szczerze, nauczycielem. 
Mia³ dla nas prawdziwe serce ojcowskie. Znaliœmy go zbyt dobrze i ceniliœmy 
w nim cz³owieka o nieskazitelnie prawym charakterze.

W gronie profesury gimna-
zjum ksiê¿y Pallotynów na 

Kopcu w Wadowicach
Drugi z lewej - Tadeusz 

Kotlarczyk, czwarty z lewej - 
ks. Dyr. Baumgart, pierwszy         

z prawej - Mieczys³aw Ko-
tlarczyk, trzeci z prawej - ks. 

Siuda, pi¹ty z prawej  
- ks. Wardowski
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..... Przez ca³e nasze ¿ycie przyœwiecaæ nam bê-
dzie Jego bohaterska postaæ. I jak dot¹d uczy³ nas 
przede wszystkim mi³oœci Matki (domyœlnie – Ojczy-
zny - przyp. J.K.), tak i nadal tego uczy nas swoim 
przyk³adem!” 

G³owa rodziny ......
20 czerwca 1931 r przyszed³ na œwiat syn 

Janusz. M³ode ma³¿eñstwo kilkakrotnie zmie-
nia³o mieszkanie i w koñcu, po unowoczeœnieniu 
(wodoci¹g, elektrycznoœæ) obszernego drewnia-
nego domu Jankowskich przy ul. Tatrzañskiej 57 
(na miejscu tej realnoœci znajduje siê obecnie dom 
handlowy Leskowiec), przenios³o siê tam na sta³e. 
Tadeusz przeprowadzi³ tak¿e modernizacjê sadu 
i urz¹dzi³ w nim k¹cik zabaw dla syna, a za rad¹ 

szwagra Tadeusza za³o¿y³ w sadzie ma³¹ pasiekê4 i oddawa³ siê pszczelar-
stwu. Ka¿dego roku rodzina spêdza³a wakacje letnie w ulubionej przez Tade-
usza Zawoi5, a ferie zimowe czêsto z rodzin¹ Koz³owskich (szwagrowie) we 
dworze w Jaszczurowej. Spotkania w Jaszczurowej po³¹czone by³y zawsze 
z familijnym muzykowaniem, gdy¿ szwagier Julian gra³ piêknie na cytrze 
i œpiewa³. Spotkania te czêsto wype³nia³ humor, tryskaj¹cy z okolicznoœciowych 
wierszy pisanych przez Tadeusza.

By³ bardzo dobrym i wyrozumia³ym ojcem, poœwiêca³ mi sporo czasu 
w grach towarzyskich, zachêca³ do organizowania dzieciêcych przedstawieñ 
(w „Koœciuszce pod Rac³awicami” deklamowa³em oczywiœcie przysiêgê Naczel-
nika), wspólnego s³uchania audycji i s³uchowisk radiowych (np. Weso³a Lwowska 
Fala), czytania ksi¹¿ek podró¿niczych i przygodowych. Zabiera³ mnie czêsto 
na wycieczki (w wieku 5 lat odby³em, czêœciowo „na barana”, wyprawê na 
Babi¹ Górê), grzybobrania i spacery, przygotowywa³ mi niespodzianki. Jedn¹ 
z nich by³a w³asnorêcznie wykonana du¿a szopka krakowska z lalkami, piêknie 
wyciêta z grubej tektury, pomalowana i ozdobiona witra¿ami. Nigdy nie karci³ 
mnie fizycznie. 

Tadeusz jeŸdzi³ dobrze na nartach i ³y¿wach, interesowa³y go te¿ ¿ywo 
wszelkie zawody w sportach zimowych, w tym FIS. Lubi³ ogl¹daæ mecze pi³kar-
skie klubu „Skawa”, ale nade wszystko poch³ania³a go filatelistyka. Wymienia³ 
znaczki ze zbieraczami z ca³ej Europy, kompletuj¹c bardzo wartoœciowy zbiór.

....i Obywatel
Wszczepiona w domu, w Jagiellonce, w szkole, w koœciele, na specjalnie 

obranym kierunku studiów, w patriotycznie nastawionym Chórze Akademickim, 

Z ¿on¹ Iren¹ na AB         
w Krakowie (ok.1932 r.)
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autentyczna mi³oœæ Ojczyzny mocno przejawia³a siê w pracy i w ¿yciu publicz-
nym. Wybór „nauki obywatelskiej” jako dodatkowego wyk³adanego przedmiotu 
by³ w pe³ni przemyœlany i zrozumia³y. Jako nauczyciel tego przedmiotu rozwija³ 
w uczniach wysokie poczucie obowi¹zku wobec Ojczyzny. Pisywa³ odpowied-
nie artyku³y do „Biuletynu Miêdzyorganizacyjnego Spo³eczno - Oœwiatowego 
Regionu Wadowickiego”6 itp.

Najbardziej zaanga¿owa³ siê w publiczn¹ dzia³alnoœæ patriotyczn¹    w ostat-
nich latach przed II Wojn¹ Œwiatow¹. Wystêpowa³ jako znakomity mówca na 
zebraniach zamkniêtych i manifestacjach obywatelskich na wadowickim Rynku. 
Na jednej z tych manifestacji, zwo³anej na wiosn¹ 1939 r w zwi¹zku z powa¿-
nym zagro¿eniem suwerennoœci Polski, przemawia³ do zgromadzonej licznie 
na rynku m³odzie¿y szkolnej i mieszkañców Wadowic z balkonu kamienicy 
Wodziñskich (Rynek 9) akcentuj¹c, ¿e wzorem dla Polaka nie mo¿e byæ „ani 
krzy¿ z po³amanymi ramionami (swastyka – przypis J.K.), ani gwiazda bolsze-
wicka”, tj. ani neopogañski hitleryzm, ani ateistyczny komunizm. A dalej mówi³ 
proroczo: „Tak jeden jak i drugi jako obcy psychice Polaka katolika nie tylko nie 
mo¿e byæ tworzywem dla naszej kultury polskiej, ale wprost zagra¿a jej znisz-
czeniem. Jeœli dziœ mamy szukaæ tego tworzywa dla naszej kultury w duszy 
polskiej, w ¿yciu narodu – to na inteligencjê katolick¹ – polsk¹ spada g³ówny 
obowi¹zek czuwania i gotowania siê do rozprawy z nieprzyjacielem” (cytat 
pochodzi z ocala³ego fragmentu konspektu przemówienia).

Tadeusz Kotlarczyk nie nale¿a³ do ¿adnej partii politycznej, by³ ponad ich 
swarami i partykularyzmami i czu³ siê wy³¹cznie Polakiem. Nigdy nie poddawa³ 
siê nastrojom antysemickim, niekiedy pojawiaj¹cym siê równie¿ w Wadowi-
cach i niezmiennie poleca³ dokonywaæ zakupy w sklepie p.Schoenguta przy 
ul. Tatrzañskiej.

Ostatnie dzia³ania podejmowa³ w konspiracji na prze³omie 1939/40 r. 
Wspólnie z przyjacielem prof. Ludwikiem Jachem przygotowywa³ plan tajnego 
nauczania, wobec zakazu otwarcia szkó³ œrednich we wcielonych do Rzeszy 
Wadowicach. Niestety nie dane mu by³o w nim uczestniczyæ. 

Aresztowanie i obóz œmierci
Postawa obywatelska Tadeusza Kotlarczyka nie mog³a nie zwróciæ uwagi 

Niemców. Zosta³, jako jeden z pierwszych, ofiar¹ antyinteligenckiej akcji, tzw. 
“Polenaktion”, podjêtej przez Niemców w kwietniu i maju 1940 r. 

W œrodku nocy z 23 na 24 kwietnia Ojciec zosta³ uprzedzony przez zaufa-
nego Polaka, ¿e rano nast¹pi aresztowanie. Mimo usilnych nalegañ informatora 
i próœb mamy Ireny o podjêcie próby ucieczki (wielokrotnie udawa³o siê póŸniej 
wadowiczanom przedostawaæ na Wêgry i do Francji), Ojciec postanowi³ pod-
daæ siê losowi, w obawie o mo¿liwoœæ zastosowania represji wobec rodziny. 
Nastêpnego dnia rano zosta³ zabrany z domu i razem z innymi wadowiczanami 
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wywieziony do wiêzienia w Bielsku, bêd¹cym siedzib¹ niemieckiego okrêgu 
administracyjnego (Kreis). Razem z Ojcem zostali równie¿ zaaresztowani: jego 
kuzyn Antoni Kotlarczyk, absolwent Wydzia³u Filologicznego UJ i nauczyciel 
w Collegium Marianum, lekarz powiatowy dr Stanis³aw Peters, sêdzia Kasper 
Stopa, nauczyciele: Rudolf Wójcik, W³adys³aw Œliwa, Stefan Majkut, insp. 
oœwiaty pozaszkolnej i in. W jakiœ czas potem dowiedzieliœmy siê, ¿e uwiêzieni 
wadowiczanie zostali wywiezieni w g³¹b Reichu. Przypuszczano, ¿e móg³ to 
byæ obóz w Dachau, o którym ju¿ przed wojn¹ s³yszano jako o miejscu odosob-
nienia wiêŸniów politycznych. Pierwsza wiadomoœæ o Ojcu nadesz³a dopiero 
w lipcu. Zawiera³a ona wprawdzie tylko adres i wydrukowane informacje co 
mo¿na a czego nie wolno pope³niæ  w korespondencji z uwiêzionym, ale przy-
nios³a wieœæ donios³¹ - Ojciec ¿yje. Nikt nie mia³ wówczas pojêcia co oznacza 
znajdowaæ siê w obozie koncentracyjnym III stopnia (najostrzejszym), ani ¿e 
obóz w Mauthausen nale¿y w³aœnie do tej grupy, a jego podobóz Gusen zosta³ 
zbudowany specjalnie dla polskiej inteligencji, tu¿ przed „Polenaktion”. Nikt nie 
s³ysza³ nawet w Wadowicach o maleñkim miasteczku Mauthausen, ani tym 
bardziej o wsi Gusen nad rzeczk¹ Gusen, lewym dop³ywem Dunaju. Stopnio-
wo poznawaliœmy okrutn¹ prawdê, przenika³y do nas mro¿¹ce krew w ¿y³ach 
wieœci z tego obozu zag³ady, potêguj¹c rozpacz i strach pojawiaj¹cy siê przy  
zwrotach korespondencji. Ograniczenie korespondencji do jednego listu mie-
siêcznie zosta³o wprowadzone przez kierownika biura pocztowego w obozie 
Wilhelma Grilla celem psychicznego zadrêczania uwiêzionych, a tak¿e ich 
rodzin7. W efekcie tych dzia³añ Ojciec przez lipiec i sierpieñ nie otrzyma³ ¿adnej 
wiadomoœci z domu, natomiast pierwszy list od Ojca dotar³ do nas w sierpniu. 
W tym i dwóch nastêpnych dawa³ ukrycie do zrozumienia, ¿e wydostanie siê 
z obozu jest spraw¹ ¿ycia lub œmierci. Matka stara³a siê nie przeoczyæ ¿adnej 
mo¿liwoœci w staraniach o zwolnienie – oficjalnej i poprzez ró¿ne „dojœcia”. 
W listopadzie pojawi³ siê w Wadowicach pierwszy wypuszczony wiêzieñ obozu 
w Gusen. W najg³êbszej tajemnicy (po kryjomu, w nocy) ujawni³ Mamie prawdê 
o obozie i fatalnym stanie zdrowotnym Ojca: kator¿nicza praca w kamienio³omie, 
rany na plecach od dŸwigania ciê¿kich kamieni biegiem, wycieñczaj¹ce biegun-
ki, owrzodzenia na nogach, wszy, bicie, znêcanie siê obozowych sadystów8. 
Byliœmy przera¿eni, ale nadzieja na mo¿liwoœæ uwolnienia zosta³ podsycona. 
Oczekiwanie przerywa obezw³adniaj¹cy grom – zawiadomienie o œmierci Ojca, 
która nast¹pi³a w dniu 22 listopada 1940 r. 

Œmieræ niewinnego cz³owieka rych³o po zaaresztowaniu poruszy³a wado-
wiczan, szczególnie przyjació³. Przebywaj¹cy w Krakowie Karol Wojty³a pisa³ 
do Mieczys³awa Kotlarczyka w Wadowicach: „piszê do Ciebie i Twoich pod 
wra¿eniem straszliwego nieszczêœcia jakie nawiedzi³o Wasz dom, ten dom tak 
mi bliski, dom gdzie uwa¿ano mnie niemal za brata. Wiem, ¿e ¿adne s³owa nie 
potrafi¹ zawa¿yæ w takiej chwili, zatem wstrzymujê siê od nich. Powiem tylko, 
¿e teraz czujê siê bardziej Waszym bratem.”....9
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Ostatni etap
W lutym 1941 roku przes³ano na adres urzêdu parafialnego w Wadowicach 

blaszan¹ urnê z prochami T. Kotlarczyka. W tym czasie hitlerowcy starali siê 
jeszcze o zachowanie pozorów naturalnego charakteru zgonów w obozie10.    
Z drugiej strony liczba zamêczonych w Gusen w 1940 r – przeciêtnie 8 wiêŸ-
niów dziennie11 – umo¿liwia³a jeszcze tak¹ urzêdnicz¹ pedanteriê. Do Wadowic 
przys³ano tak¿e prochy S. Petersa i K. Stopy.

W marcu 1941 r prochy Tadeusza Kotlarczyka spoczê³y w kaplicy na cmenta-
rzu wadowickim. Urnê z prochami umieszczono w artystycznie wykonanej przez 
prof. Ludwika Jacha czarnej drewnianej urnie zewnêtrznej, ozdobionej krzy¿em. 
Z nakazu okupanta ceremonia pogrzebowa zosta³a ograniczona do pochówku 
na cmentarzu bez publicznej informacji o nim. Egzekwie w kaplicy cmentarnej 
odprawi³ ksi¹dz dziekan Leonard Prochownik w obecnoœci najbli¿szej rodziny 
i niewielkiego grona przyjació³. Urnê do ¿yczliwie u¿yczonego miejsca w gro-
bowcu Rodziny Prusów niós³ najbli¿szy przyjaciel zmar³ego - prof. Ludwik Jach. 

W lutym 1945 r „hiena cmentarna” otworzy³a grobowiec, rozbi³a urnê                  
i zbezczeœci³a popio³y, szukaj¹c kosztownoœci (sprofanowano wówczas wiele 
innych grobów na cmentarzu). W popio³ach znajdowa³a siê okr¹g³a blaszka        
z wybitym nazwiskiem, imieniem i dat¹ urodzenia Tadeusza Kotlarczyka, 
opatrzona gwoŸdziem dla umocowania w ciele. Najprawdopodobniej wiêc by³y 
to jego prochy. W roku 1950 zosta³y one przeniesione do grobu rodzinnego 
(XV-75).

Lapides clamabunt [kamienie wo³aæ bêd¹]
Pamiêæ o Tadeuszu Kotlarczyku przetrwa³a w umys³ach i sercach tych którzy 

go znali i szanowali. Zosta³a utrwalona w ró¿nej formie, tak¿e w pub- likowanych 
informacjach12. Uczci³y go grona pedagogiczne liceów w Lubliñ- cu (Izba Pa-
miêci) i w Wadowicach (pami¹tkowa kamienna tablica, poœwiêcona poleg³ym za 
Polskê uczniom i nauczycielom tej szko³y). Spo³ecznoœæ nauczycieli i uczniów 
powiatu wadowickiego w 1974 r. ufundowa³a przed Domem Kultury w Wado-
wicach pomnik upamiêtniaj¹cy nauczycieli powiatu wadowickiego zamêczo-
nych w obozach koncentracyjnych. Nazwisko Tadeusza Kotlarczyka otwiera 
niepe³n¹, niestety, listê siedemnastu ofiar wykut¹ w czarnej p³ycie gabrowej, 
przymocowanej do surowego obelisku z granitu wykonanego przez rzeŸbiarza 
Wojciecha Kurdziela.

Zapalane pod pomnikiem przez wadowickich uczniów i harcerzy œwiat³a do-
wodz¹ ponadczasowej wagi maksymy z ody Horacego:
Dulce et decorum est pro patria mori [S³odko i zaszczytnie jest umrzeæ za 

ojczyznê].

*
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prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk jest pracownikiem naukowy Akade-
mii Górniczo Hutniczej w Krakowie, cz³onkiem korespondentem PAN   i PAU.

Przypisy
1)  por. Aneks w ksi¹¿ce G.Studnickiego „Pierwsza wœród równych”, Wadowice 1991
2)   Przedstawienia odbywa³y siê w pomieszczeniu na piêtrze naro¿nej kamienicy rynku,              

z wejœciem od ul. Mydlarskiej, lub w sali „Soko³a”
3)   W roku 1929 w nowo wybudowanym internacie, przeznaczonym dla 145 uczniów 

mieszka³o 115. Opolan. Pierwsze polskie gimnazjum na Œl¹sku opolskim powsta³o do-
piero w 1932 r. w Bytomiu, por. Jakub Olszówka „Szkolnictwo polskie w powiecie 
lublinieckim w latach 1922-1939”, w: Nauczyciele Ziemi Lublinieckiej w s³u¿bie Polskiej 
Oœwiacie, Katowice 1979.

4)   malowa³ j¹ Ludwik Jach, jun.
5)  niewielki ocala³y fragment wspomnieñ z sierpnia 1939 r. pt. „W przededniu wojny pod 

Babi¹ Gór¹” ukaza³ siê w czasopiœmie regionalnym „Pod Diablakiem”, Nr 5/1997, 
s.24. Zawoja.

6)  Np. w numerze 2 (styczeñ 1935) zamieœci³ artyku³y: „W rocznicê powstania stycznio-
wego” (s.5-7) i „Granica Polski” (s.7-10).

7)  Wiele informacji o ¿yciu w obozie zosta³o upowszechnionych po wojnie w ksi¹¿ce 
S.Dobosiewicza „Mauthausen/Gusen obóz zag³ady”, Warszawa 1977.

8)  Blokowy w baraku Ojca - Heinrich Ehlers chwali³ siê, ¿e jest najwiêkszym morderc¹ 
w Gusen - por. Dobosiewicz, por. przyp.7.

9)  Ks. A.Boniecki w „Kalendarium z ¿ycia Karola Wojty³y”, Kraków 1983, b³êdnie powi¹za³ 
ten list z „aresztowaniem dwóch braci Mieczys³awa Kotlarczyka”

10) W informacji lekarza obozowego Mauthausen o œmierci Ojca stwierdzono, ¿e „mimo 
wszelkich starañ lekarskich i leczenia wszystkimi stoj¹cymi do dyspozycji œrodkami” 
polski wiêzieñ polityczny Kotlarczyk zmar³ w nastêpstwie zapalenia nerek. Nawet 
w œwietle naszej ówczesnej niepe³nej wiedzy o obozie Gusen, cynizm tych stwier-
dzeñ by³ oczywisty.

11)  por. przyp.7.
12) Stanis³aw Owczarek „Martyrologia nauczycieli ziemi lublinieckiej w okresie okupacji 

hitlerowskiej”, w: Nauczyciele Ziemi Lublinieckiej..., por. przyp.3.
         Wychowankowie Uniwersytetu Jagielloñskiego - Ofiary II wojny œwiatowej (1939-

1945). Biogramy. T.I. Kraków 1995.
        Gustaw Studnicki „Zarys dziejów oœwiaty i szkolnictwa w Wadowicach”, Wadowice; 

1996, por. te¿ przyp.1.
      „Sylwetki Wadowiczan Tadeusz Kotlarczyk prof. gimnazjalny (1903-1940)”, Nasze 

Wadowice, Nr 2, maj 1994, s.9.
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