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Szlaki turystyczne oddziału TT – PTT  „Beskid” w Nowym Sączu do 1939 r. 
 
1906 – powołano do życia Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego „Beskid” i zaplanowano wyznaczenie 

dwóch szlaków: „z Piwnicznej do Pienin” i „na Radziejową”.  
1907 – powstał pierwszy szlak Oddziału: „Piwniczna – Obidza do Białej Wody”, wyznakowany przez 

„Zarząd lasów”. (Jako „Piwniczna – Obidza – Jaworki” szlak pojawia się w zapisach dopiero w 1924 r.). 

Kolor szlaku czerwony. 

1908 – powstaje drugi szlak koloru czerwonego: Rytro – Przehyba – Szczawnica wyznakowany przez 

prof. Kazimierza Sosnowskiego (jako „znakarz” Oddziału działał do 1913 r.). Szlak przetrwał w kolorze 

czerwonym do 1923 r., zmieniając w 1924 r. kolor na żółty (do 1939 r.); ostatecznie, po wojnie 

otrzymał w 1953 r. kolor niebieski. 

1909 – powstaje trzeci szlak: Piwniczna – Niemcowa – Radziejowa – Przehyba – Krościenko 

wyznakowany w tym i dokończony w następnym sezonie w kolorze żółtym 

1910 – powstają szlaki: 

– czerwony: Rytro – Makowica – Pisana Hala – Łabowska Hala 

– żółty: Piwniczna – Pisana Hala (przez Łomnicę i Rechmanówkę), w 1949 r. poprowadzony nową 

trasą przez Jarzębaki, 
– niebieski (od 1926 r. zielony): Piwniczna – Eliaszówka – Czercz, poprowadzony prawdopodobnie z 

Eliaszówki do doliny Czercza w rejonie Suchej Doliny (skasowany w 1951 r. na żądanie WOP i 

wznowiony w 1961 r.) 

– niebieski (od 1926 r. żółty): Eliaszówka – Obidza (skasowany w 1951 r. na żądanie WOP i wznowiony 

w 1961 r. w kolorze zielonym). 
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1913 – powstają szlaki: 

– czerwony: Piwniczna – Łabowska Hala – Runek – Przysłop – Krynica 

– niebieski: Żegiestów Zdrój – Pusta Wielka – Runek 

– niebieski: Runek – Przysłop – Krynica (zmieniony później na czerwony) 

– zielony: Jaworzyna – Krzyżowa – Krynica 

– zielony: Muszyna – Jaworzyna (zmieniony później na czerwony) 

– żółty: Żegiestów Wieś – Pusta Wielka – Muszyna  

– żółty: (później czerwony) Piwniczna – Łabowska Hala 

– czerwony: Łomnica – Łabowska Hala (od 1924 r. niebieski) 

– zielony: Piwniczna – Czercz – Rogacz.  

1914 – powstał ostatni „przedwojenny” szlak: Nowy Sącz – Makowica – Łabowska Hala. Szlak ten 

początkowo zaczynał się w Dąbrówce Niemieckiej (do stacji PKP w Nowym Sączu przedłużono go 

dopiero w 1936 r.) wyznakowany w kolorze zielonym.  

1922–1923 – podjęto prace mające na celu odtworzenie sieci szlaków, były to 2 szlaki w masywie 

Radziejowej i 3 szlaki w rejonie Krynicy. W 1922 r. kierownictwo robót w górach objął prof. Feliks Rapf, 

podejmując jednocześnie czynnie prace znakarskie. 

1924 – wyznakowano szlaki: 

– zielony: Rytro – Przehyba – Szczawnica (przetrwał do 1939 r., w 1953 r. wznowiony już w kolorze 

niebieskim) 

– niebieski: Łomnica PKP – Łabowska Hala (przez Groń i Skotarkę) 

– niebieski: Szczawnica – Wysoka – Obidza (odtworzony po II wojnie światowej lecz już w 1951 r. 

skasowany na polecenie WOP i odtworzony ponownie w 1961 r.) 
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Uchwałą Zarządu Głównego PTT powołano do życia tzw. „Główny Szlak Beskidzki”, który 

ostatecznie uporządkował kolory szlaków i nadał sieci tych szlaków kształt, który z niewielkimi 

zmianami przetrwał w zasadzie do dnia dzisiejszego. Komisja ds. Robót w Górach ZG PTT 

opracowała szczegółową instrukcję wytyczania i znakowania szlaków. W tym roku powstały na 

terenie działalności Oddziału „Beskid” pierwsze odcinki szlaku „Głównego”: 

– Przehyba – Rogacz – Niemcowa – Rytro, 

– Rytro – Makowica – Pisana Hala – Łabowska Hala, 

– Krościenko – Lubań – przeł. Knurowska. 

W rejonie Radziejowej szlak czerwony nie przechodził przez szczyt, lecz przebiegał tzw. płajem 

zachodnim, mniej więcej po trasie obecnego szlaku narciarskiego. Przez szczyt szlak „główny” 

przeprowadzono dopiero w 1933 r. 

1925–1926 – wyznakowano kolejne odcinki szlaku „Głównego Szlaku Beskidzkiego”: Przehyba – 

Krościenko i Łabowska Hala – Krynica. 

W 1926 r. wytrasowano niebieski szlak z Doliny Wielkiej Roztoki przez Magorzycę na Radziejową, 

który jednakże w tym samym roku uległ kasacji ze względu na brak zgody Zarządu Dóbr hr. 

Stadnickiego (szlak ten przebiegał przez teren obecnego rezerwatu przyrody „Baniska”), 
– na Eliaszówkę prowadzą dwa szlaki: żółty z Obidzy i niebieski z Piwnicznej. 

1927 – powstał szlak żółty: Piwniczna Zdrój – Łomnica wieś – Pol. Rechmanówka – Pisana Hala 

(trasę przez Jarzębaki wyznakowano dopiero w 1949 r.) 

1928 – powstał szlak niebieski: Pusta Wielka – dolina pot. Szczawnik – Kotelniczy Wierch – 

Bukowa Polana (do szlaku „głównego” czerwonego). Dokładny przebieg tego szlaku nie jest znany 

a po pierwszym wytrasowaniu nie był on już wznawiany. 
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1929 – powstał Oddział PTT w Krynicy, który przejął wszystkie szlaki w masywie Jaworzyny Krynickiej o 

długości ok. 60 km. Granicę znakowania między Oddziałem „Beskid” a Oddziałem Krynica ustalono na 

Pol. Juchówka. Po tych zmianach w Oddziale „Beskid” pozostało ok. 140 km. szlaków. 

Wyznakowano szlaki: 

– niebieski: Krynica – Szalone – Powroźnik – Zimne – Leluchów (na odcinku Powroźnik – Zimne – 

Leluchów skasowany na polecenie WOP i odtworzony w 1961 r.), 

– „okrężny” szlak żółty: Krynica – Przysłop – Kopciowa – Huzary – Krynica. 

1931 – powstał szlak niebieski: Przehyba – Stary Sącz (po trasie obecnego żółtego). 
1936 – szlak zielony: Makowica – Dąbrówka przedłużono do stacji kolejowej w Nowym Sączu. Długość 

szlaków Oddziału „Beskid” osiągnęła 210 km. 

1937 – wyznakowano szlak czarny: z Gabonia (leśniczówka) przez Stawki i Pol. Mirkową na Przehybę. 

Szlak ten istniał do 1939 r. i po wojnie nie został już wznowiony (skreślony oficjalnie z ewidencji w 1947 

r.) 

1938 – ze Szlachtowej na Przehybę wyznakowano szlak zielony (obecną trasą szlaku narciarskiego), po 

wojnie wznowiony, lecz już w 1947 r. „przeniesiony” na obecną trasę przez Gabańkę (likwidacja w 

dotychczasowym przebiegu nastąpiła na żądanie WOP). W tym samym roku szlak zielony przedłużono 

do Jazowska przez Pol. Będzikówkę. 

1939 – powstał ostatni przed II wojną światową szlak: 

– niebieski: Barcice – Wola Krogulecka – Makowica (szlak wyznakował ppłk. Bronisław Żuk z 1 Pułku 

Strzelców Podhalańskich). Długość szlaków Oddziału PTT „Beskid” osiągnęła 280 km. 

1940–1945 – niekonserwowane szlaki uległy zniszczeniu.  
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Przehyba 
Pierwsze plany budowy schroniska pojawiły się już w 1908 w Oddziale „Beskid” Towarzystwa 

Tatrzańskiego. Projekty te jednak zostały odłożone do czasu zebrania odpowiedniej sumy pieniędzy. 

Powrócono do nich dopiero 20 lat później, wtedy jednak pojawiły się problemy z kupnem 

odpowiedniej parceli. Najpierw nie chciała jej sprzedać Rusińska gmina Szlachtowa, a później hrabia 

Adam Stadnicki, właściciel Szczawnicy i terenów do granicy biegnącej grania pasma Radziejowej. 

Porozumienie zawarto dopiero w 1936. Pierwszą część schroniska (parter) udostępniono w 

październiku 1937, a na początku następnego roku możliwości noclegowe zwiększyły się do 52 

miejsc.                                                 Dzierżawcą schroniska został góral ze Szczawnicy, Walenty Symela.  

                                                                                      W 1938 r. otrzymało imię Kazimierza Sosnowskiego. 
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W okresie okupacji schronisko było czynne do 1943 r., przy czym w latach 1940–1941 gospodarzył 
tam reichsdeutsch ze Starego Sącza Aleksander Bittner, zapalony turysta górski i narciarz, życzliwy 

wobec Polaków, a nawet konspiracji – na początku 1942 popełnił samobójstwo. Następnym 

gospodarzem był volksdeutsch Jorman, który również przymykał oko na turystów mających kontakty 

z partyzantami. W 1944 Jorman opuścił teren, który z powodu działań partyzanckich stał się zbyt 

niebezpieczny.  

 

Julian Zubek – Tatar prowadził tu kursy leśnej podchorążówki, było ostoją wolności dla młodych 

ludzi, którzy mogli odetchnąć swobodą z dala od okupacyjnej rzeczywistości. Po opuszczeniu 

schroniska przez gospodarza na skutek wzmagającego się ruchu partyzanckiego, stało się ono 

naturalną bazą dla partyzantów. Do końca stycznia 1944 roku trwał tu kurs podoficerski, w którym 

uczestniczyli partyzanci z oddziału „Zawiszy” i z placówek terenowych Inspektoratu Nowosądeckiego 

AK. Dochodziło tu do spotkań różnych oddziałów AK i partyzantki sowieckiej. W końcu listopada 1944 

roku schronisko było niezwykle często odwiedzane przez partyzantów różnych oddziałów. Zwróciło to 

uwagę Niemców, którzy rozpoczęli ostrzał schroniska działkiem przeciwlotniczym z drogi w 

Szlachtowej. Chcąc całkowicie pozbawić partyzantów oparcia wysoko w górach, równocześnie do 

ostrzeliwania działkiem schroniska wysłano tam oddział pieszy, który w grudniu 1944 roku spalił 
schronisko. 

 

W czasie okupacji powstały rekordy wyjść do schroniska, liczone „w warunkach bezśnieżnych, z 

normalnym obciążeniem marszowym, drogą przez Połom”. W 1940 r. czas 1 godzinę i 36 minut 

uzyskał Tadeusz Sokołowski „Ogór”. W 1942 r. zespół Mieczysław Chrzanowski i Jerzy Kotlarski 

uzyskali czas 1 godzinę i 42 minuty. Dopiero wiosną 1943 r. trójka Mieczysław Chrzanowski, 

Zbigniew Kmieć i Adam Krzyształowicz pobili rekord czasem 1 godzina i 27 minut.  
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Klęska wrześniowa i powstanie tras przerzutowych na Węgry 
 

W całej okupowanej Polsce w sposób scentralizowany i spontanicznie powstawały organizacje 

konspiracyjne stawiające sobie za cel walkę o niepodległość. Zarówno rząd na uchodźstwie, jak i 

konspiracja w kraju dążyły do nawiązania łączności, która pozwoliłaby skoordynować wysiłki, 
wymieniać informacje, przekazywać rozkazy, sprzęt czy fundusze. Warunki  funkcjonowania, środki, 
skala, wreszcie jej drogi zmieniały się w miarę trwania wojny.  

 

Była to łączność techniczna, utrzymywana za pomocą radiostacji oraz łączność żywa, w której 
wykorzystywano zarówno obywateli państw obcych, jak i Polaków.  

 

Największe znaczenie dla obustronnego ruchu emisariuszy, kurierów i poczt miał kierunek 

południowy, a szczególnie ten obejmujący odcinek, przez który przechodziły szlaki prowadzące na 

Węgry.  

 

Początek ruchowi kurierskiemu dało spontaniczne dążenie oficerów i żołnierzy WP oraz 

niezmobilizowanych młodych mężczyzn do przedostania się do tworzonej od jesieni 1939 r. armii 

polskiej we Francji. Uchodzili też spod obu okupacji ludzie zagrożeni aresztowaniem za swoją 

działalność przedwojenną lub konspiracyjną czy uchylający się od poboru do Armii Czerwonej. 

Rozpoczął się masowy przerzut przez południową granicę, w którym główną rolę odegrali ludzie 

górzystego pogranicza – przewodnicy, sportowcy i przemytnicy. To oni znali najlepsze miejsca do 

przejścia granicy, wypracowali dalsze trasy, nawiązali kontakty na szlakach. Ich początkowo – można 

powiedzieć – prywatna akcja została w następnych miesiącach ujęta w ramy organizacyjne. 
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W pierwszych miesiącach wojny naturalnym oparciem dla ludzi przekraczających zielone granice 

były polskie placówki dyplomatyczne w krajach ościennych, przede wszystkim na Węgrzech i w 

Rumunii, choć początkowo szlaki łączności prowadziły także przez Litwę. 

 

 Już pod koniec 1939 r. obok jawnych przecież attaszatów wojskowych powstały zakonspirowane 

wojskowe bazy łączności w Budapeszcie pod kryptonimem „Romek”, Bukareszcie – „Bolek” i 

Kownie – „Anna” (przeniesiona latem 1940 r. do Sztokholmu), a potem także kolejne.  

 

28 lutego 1940 r. Komitet Spraw dla Kraju podjął decyzję o utworzeniu odrębnej sieci łączności na 

użytek cywilny. 

 

Służba kurierska konspiracyjnego wojska podlegała Komórce Łączności z Zagranicą (potem 

Wydziałowi Łączności Zagranicznej Oddziału V-K) Komendy Głównej Służby Zwycięstwu Polski – 

Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej o kolejnych kryptonimach „Zenobia”, „Łza”, „Załoga”, 
„Zagroda”, kierowanej przez cały okres okupacji przez Emilię Malessę „Marcysię”. Na najbardziej 

interesującym nas kierunku południowym SZP wykorzystała struktury zbudowane jesienią 1939 r. 

przez Organizację Orła Białego. Z ramienia tej organizacji trasy budował komendant podhalańskiego 

rejonu OOB inż. Henryk Radosiński „Herfurt” – kierownik farmy doświadczalnej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na Turbaczu. Podzielono wówczas południową granicę na pododcinki: Nowy Targ 

krypt. „Turbacz”, Nowy Sącz z kierunkami krypt. „Lubań” i „Poprad” oraz Sanok krypt. „San”. 

Początkowo kurierzy pokonywali całą trasę między okupowaną Polską (często punktem 

wyjścia/dojścia była Warszawa) a bazą w Budapeszcie. Wkrótce przyjęto jednak znacznie 

bezpieczniejszy system sztafetowy polegający na podzieleniu trasy na etapy obsługiwane przez 

osoby zamieszkałe na danym terenie, mające dobre dokumenty i mocne oparcie w okolicy. 
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Od czerwca 1940 r. nastąpiło połączenie sieci łączności budowanych dotychczas równolegle przez 

Komendę Główną z sieciami Obszaru Południowego (Krakowskiego) ZWZ – powstał jeden Odcinek 

„Południe”, z czterema pododcinkami: Nowy Targ (kryptonim „Teresa”), Nowy Sącz („Sabina”), Jasło 

(„Kazimiera”) i Sanok („Bronisława”).  
Z każdego z nich biegły na południe trasy kurierskie lub sztafetowe: 

  

a) Nowy Targ – Orawa – Kral’ovany – Zvolen – Tomašovce – Losonc – Budapeszt. Nosiła ona 

kryptonim „Szkoła” i funkcjonowała od lipca 1940 do lipca 1944 r. Pierwszy poważny kryzys na tej 

trasie nastąpił wiosną 1941 r., gdy rozpoczęła się masowa wsypa w Komendzie Obszaru Krakowskiego 

ZWZ. Pociągnęła ona za sobą kryzys w całym systemie łączności. Powstała konieczność ewakuacji 

kierownictwa i archiwum Odcinka „Południe” z Krakowa do Warszawy oraz zamrożenia tras. W 1942 r. 

„Szkoła” została odbudowana z inną obsadą i przy nieco innym przebiegu. 

  

b) Nowy Targ – Waksmund – willa „Wichrówka” koła Dursztyna – Łapsze Niżne – Poprad – Mala 

Poloma – Rożniawa – Budapeszt. Nosiła kryptonim „Karczma”, budowana była od lata 1940 r., a 

uruchomiona została w sierpniu 1941 r. po aresztowaniu części kurierów z trasy „Szkoła”. 
Funkcjonowała do marca 1944 r. Obsługiwali ją m.in. Michalina i Józef Ligęzowie, Józef Stanek i 

Zbigniew Ryś. 

 

c) Nowy Sącz – Szczawnica lub Piwniczna – Kieżmark – Nowa Wieś Spiska – Koszyce – Budapeszt i 

trasy z Zakopanego przez Tatry latem 1940 r. zostały przekazane Placówce „W” w Budapeszcie i 

Delegaturze Rządu. Natomiast na tych trasach chodzili nadal indywidualnie kurierzy ZWZ np. 

Franciszek Koterba „Woda”. W połowie 1942 r. w oparciu o jego kontakty została zorganizowana na 

kierunku nowotarskim trasa sztafetowa kryptonim „Lamus”: Budapeszt – Rożniawa lub Koszyce – 

Kieżmark – Szczawnica – Nowy Targ. Funkcjonowała do 1944 r. 
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d) Krosno – Jaśliska – Wyżna Wola – Habura – Medilaborce – Humenne – Malczyce – Garany – 

Satorajaujhely – Budapeszt. Trasa kryptonim „Jaga” została zbudowana przez Bazę „Romek” przez 

wschodnią Słowację, miała charakter jednostronny (obsługiwana z Węgier) i kurierski. Obsługiwali ją 

kurierzy Jan Łożański, Bronisław Przybylski, Jan Nowak, Gustaw Frączysty, Izabella Tańska-

Kwapińska, Jan Kaprisiak. Działała od pierwszych miesięcy 1940 do połowy 1942 r., kiedy to została 

zastąpiona trasą sztafetową dwustronną kryptonim „Kora”, istniejącą do wiosny 1944 r. 

  

e) Sanok – Baligród – Żubracze – Takcsany – Berezna – Ungwar – Budapeszt. Trasa kryptonim „Las” 

miała tę zaletę, że należało pokonać tylko jedną granicę (z Węgrami), natomiast jej wadami był 
przebieg przez tereny zamieszkałe przez często wrogą czy nieprzychylną ludność ruską oraz bardzo 

duży stopień trudności. Była organizowana od początku 1940 r. m.in. przez Aleksandra Rybickiego i 

Halinę Żurowską, działała jako trasa kurierskosztafetowa do marca 1942 r. 

  

W późniejszym okresie wojny powstały na odcinku południowym jeszcze inne drogi łączności 
podporządkowane KG AK. 
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Warto dodać, że na trasach sztafetowych pocztę wymieniano 2-3 razy w miesiącu, w zależności od 

trasy i bieżących warunków na niej przerzut trwał około czterech dni.  

 

Do wybuchu działań wojennych na Zachodzie w maju 1940 r. podróż emisariusza z Warszawy przez 

Budapeszt do Paryża trwała przy sprzyjających warunkach 7 do 10 dni. Sytuacja uległa radykalnemu 

pogorszeniu po upadku Francji, gdy kurierzy musieli odbywać podróż z Wielkiej Brytanii niemal 

dookoła świata przez południową Afrykę.  

 

Pierwszy emisariusz z Londynu August Emil Fieldorf wyruszył 17 lipca 1940 r., w Warszawie znalazł 
się pokonując trasę „Szkoła” po 51 dniach 6 września 1940 r.  

 

Nieco inaczej wyglądało funkcjonowanie łączności cywilnej. Jak już wyżej wspomniano, w wyniku 

decyzji KSK z 28 lutego 1940 r. od wiosny tego roku powołano w różnych krajach kilkanaście 

placówek, które ostatecznie podporządkowano tzw. Działowi Społecznemu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych.  

 

Jedną z najwcześniej utworzonych była Placówka „W” w Budapeszcie. Jej członkowie pochodzili z 

klucza partyjnego – reprezentowali cztery stronnictwa rządowe, a obok nich pracował tzw. personel 

techniczny, który faktycznie zapewniał utrzymanie łączności. Wobec powstałych od początku między 

kierownikiem Placówki „W” Edmundem Fietowiczem a komendantem Bazy konfliktów, których 

tłem było funkcjonowanie szlaków łączności, do dyspozycji Placówki przekazano z Bazy trasy 

biegnące z Nowego Sącza i Zakopanego wraz z obsługującymi je kurierami.  
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Trasy przerzutowo-kuriersko-

łącznościowe Południowej Polski 
obsługiwane przez kurierów ziemi 

sądeckiej  
 
Źródło: Dzieje miasta Nowego Sącza t. II, pod red. F. Kiryka, 
Kraków 1996, s. 333. 
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Do czasu uruchomienia łączności radiowej (której możliwości techniczne – objętość przesyłanych 

informacji – były ograniczone) oraz lotniczej (czyli praktycznie do przełomu 1941 i 1942 r.) przez 

Budapeszt szli wszyscy emisariusze i kurierzy rządowi do kraju, duża część pieniędzy i poczta; 

natomiast w odwrotną stronę, aż do wiosny 1944 r., przechodziła niemal cała poczta Delegatury 

Rządu, szczególnie wydawnictwa podziemne, których nie mikrofilmowano. Tędy wracali na Zachód 

emisariusze rządowi zrzuceni w 1941 r. do kraju na spadochronie: Czesław Raczkowski „Włodek” i 

Tadeusz Chciuk „Marek Celt”. W pierwszych miesiącach 1941 r. drogą nowosądecką w okolicach 

Piwnicznej przyszedł do kraju i następnie wrócił na Zachód pierwszy od czasu upadku Francji 

emisariusz rządu Franciszek Moskal „Martyniuk”. Podejmowane przez całą wojnę próby zbudowania 

alternatywnych dróg łączności Delegatury Rządu nie powiodły się.  

W 1942 r. z 15 poczt wysłanych przez Delegaturę Rządu: 4 poszły przez Szwedów (do maja), jedna 

przez wojsko, 10 przez Placówkę „W”.  

 

W 1943 r. z 18 poczt wysłanych przez Delegaturę Rządu tylko jedna poszła drogą wojskową, reszta 

przez Placówkę w Budapeszcie. 

  

Na przełomie 1941 i 1942 r. Wacław Felczak „Lech” zainicjował utworzenie tzw. sztafety, która do 

wiosny 1944 r. umożliwiała regularne przerzuty poczty raz w miesiącu między Warszawą a 

Budapesztem przez Rabę Wyżną, Orawkę, Koszyce. Każdy z pięciu odcinków obsługiwała osoba 

mająca swobodę poruszania się po przydzielonym fragmencie trasy, na Słowacji byli to obywatele 

tego kraju Anna Przemyska „Marta” i Vojto Caha „Dlhy”. Na odcinku Warszawa–Kraków lub Nowy 

Sącz poruszali się Konstanty Regamey „Drogowski” legitymujący się paszportem szwajcarskim lub 

kurierka „Myszka”. Pocztę przez granicę Generalnego Gubernatorstwa przenosił nowosądeczanin 

Leopold Kwiatkowski „Tomek”. Na odcinku węgierskim kurierami byli inni mieszkańcy tego miasta: 

Jan Freisler „Ksawery”, Roman Stramka „Romek”, Franciszek Krzyżak „Franek”, a także sam „Lech”.  
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W pierwszym okresie wojny olbrzymią rolę w łączności, w tym w organizacji tras, odegrali Jerzy 

Pracki „Barski” i Klemens Konstanty Gucwa „Góral” (był on na przełomie 1939 i 1940 r. 

organizatorem i kierownikiem pododcinka Nowy Sącz). Okresowo także inne osoby pełniły funkcje 

kurierów. Z początkiem 1940 r. rozpoczęła swoją działalność na linii „Poprad” i „Lubań” grupa 

przewodników rekrutująca się w większości z byłych sportowców – narciarzy Klubu Sportowego 

Kolejowego Przysposobienia Wojskowego „Sandecja” w Nowym Sączu.  

 

Koleje losu Placówki „W” zależały od postawy władz węgierskich, które po zaostrzeniu kursu wobec 

Polaków pod naciskiem Niemiec na początku 1941 r., od końca 1942 r. stawały się coraz 

przychylniejsze i umożliwiły nawet kierownikowi Placówki „W” wiosną 1943 r. wyjazd do Londynu na 

paszport węgierski.  
 

Po wkroczeniu wojsk niemieckich na Węgry 19 marca 1944 r. placówka została rozbita, jej 

członkowie aresztowani, a większość kurierów przedostała się na Słowację lub do Polski. Niektórzy, 
jak Freisler i Kwiatkowski, wstąpili do partyzantki, potem 1. PSP AK. Jedną z nielicznych osób z 

konspiracji cywilnej, która uniknęła aresztowania, był Wacław Felczak, który już w lipcu 1943 r. 

odszedł z Placówki „W” wskutek konfliktu politycznego z jej kierownikiem. We współpracy z innymi 

działaczami politycznymi wziął udział w odbudowie placówki cywilnej na Węgrzech, tym razem o 

charakterze głównie opiekuńczym.  

 

Do łączności z władzami Polskiego Państwa Podziemnego wykorzystywał nadal drogę sztafetową 

przez Orawę lub drogę sądecką, którą obsługiwali Jan Freisler lub Adam Ślepiak „Żar”.  
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W literaturze wymieniane są różne szlaki kurierskie, które preferowali indywidualnie poszczególni 
emisariusze, kurierzy czy przewodnicy. Przykładowo szlaki kurierskie w relacji Jana Freislera z 

Warszawy przez Sądecczyznę biegły przez: 

1. Nowy Sącz – Rytro – Kordowiec – Kosarzyska – Eliaszówka – L‘ubovňa – Lipany – Veľký Šariš – 

Prešov – Kassa (Košice) – Budapeszt. Trasa ta z Nowego Sącza do Košic była wielokrotnie 

przemierzana pieszo i na nartach, nawet przez kobiety. Wariant ze Starej L ‘ubovňi do Lasu Košickiego 

samochodem, a od Košic do Budapesztu pociągiem. 

  

2. Nowy Sącz – Krynica – Tylicz – Lenartov – Mincol – Góry Čergov (Góry Czergowskie) – rzeką 

Torysą do Kassa (Košic) (cały czas od Nowego Sącza na piechotę) – z Kassa (Košic) do Budapesztu 

pociągiem. Wariant od Bardejova do Lasu Košickiego taksówką. 

  

3. Nowy Sącz – Stara L‘ubovňa – Kežmarok – Nová Spišska Ves – Hnilec – granica koło Rozsnyo 

(Węgry) – i dalej z Rozsnyo (Rožňava) do Budapesztu pociągiem.  

  

4. Nowy Sącz – Szczawnica – Leśnica – Spišska Magura – Poprad – Hnilec – Rozsnyo (Rožňava) – 

Budapeszt. 

  

5. Nowy Sącz – Krynica – Lenartov – Bardejov – Kapušany – Varnov przez granicę do Garany, dalej 

do Sátoraljaújhely – Oramus (winnica kupców krakowskich) – Budapeszt. 

  

6. Nowy Sącz – Przehyba – Szczawnica – Leśnica – Poprad – Rozsnyo (Rožňava) – Budapeszt (lub 

przez park Andrassych pod Velką Polomą) do Budapesztu. 
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Leopold Kwiatkowski preferował następujące szlaki kurierskie: 
1. Nowy Sącz – Kosarzyska (Dolina Śmierci) – Eliaszówka – Prešov – Kassa (Košice) – Budapeszt. 

2. Nowy Sącz – Tylicz – Lenartov – Góry Čergov (Góry Czergowskie) – Kassa (Košice) – Budapeszt. 

3. Nowy Sącz – Kosarzyska – Eliaszówka – Jarabina – Kežmarok.  

  

Pierwszymi trasami por. Konstantego Gucwy ps. „Góral”, Leopolda Kwiatkowskiego ps. „Tomek”, 
Jana Freislera ps. „Ksawery”, Romana Stramki ps. „Romek”, Władysława Czernka ps. „Muchomor”, 
„Kmieć”, „Stary”, Franciszka Krzyżaka ps. „Frantol”, Tadeusza Sokołowskiego ps. „Ogór” i Jana 
Szyszki ps. „Piekarski” były: 
  

1. Nowy Sącz – Kosarzyska (Dolina Śmierci) – Eliaszówka – Prešov – Kassa (Košice) – Budapeszt. 

2. Nowy Sącz – Tylicz – Lenartov – Góry Čergov (Góry Czergowskie) – Kassa (Košice) – Budapeszt. 

3. Nowy Sącz – Kosarzyska – Eliaszówka – Jarabina – Kežmarok. 

  

Wkrótce trasy te rozszerzono o kolejne warianty, następująco: 
1. Nowy Sącz – Rytro – Eliaszówka – Stara L‘ubovňa – Prešov – Kassa (Košice). 

2. Nowy Sącz – Piwniczna – Stara L‘ubovňa – Kassa (Košice). 

3. Nowy Sącz – Muszyna – Orlov – Prešov – Kassa (Košice). 

4. Nowy Sącz – Muszyna – Powroźnik – Dubne – Lenartov – Prešov – Kassa (Košice). 

5. Nowy Sącz – Krynica – Tylicz – Lenartov – Prešov – Kassa (Košice). 

6. Nowy Sącz – Krynica – Tylicz – Bardejov – Kapušany – Varnov – Sátoraljaújhely. 

7. Nowy Sącz – Łącko – Szczawnica – Lesnica – Spišska Magura – Poprad – Rozsnyo (Rožňava). 

8. Nowy Sącz – Jazowsko – Obidza – Szczawnica – Rozsnyo (Rožňava). 
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Źródło: Wojciech Frazik Jan Freisler „Ksawery”. Relacja o działalności w czasie wojny [w:] „Zeszyty Historyczne WiN-u”. Nr 38 z 2013 r. 
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Źródło: Wojciech Frazik Jan Freisler „Ksawery”. Relacja o działalności w czasie wojny [w:] „Zeszyty Historyczne WiN-u”. Nr 38 z 2013 r. 
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Od sierpnia 1941 roku uruchomiono trasę kuriersko–przerzutową (działającą jak sztafeta) 

Warszawa – Budapeszt o kryptonimie „Karczma”. Oprócz wymienionych wyżej osób wcześniej 
działał z nimi Rudolf Lenc ps. „Rudek”. 

Szlaki sądeckie posiadały więc najczęściej kilkanaście wariantów, ale granicę przekraczano głównie 

w rejonie Piwnicznej, Szczawnicy, Muszyny i Przełęczy Tylickiej. 

  

Niemal każdy kurier i przewodnik miał swoje własne drogi, sobie tylko znane ścieżki, które uważał 
za najbezpieczniejsze. Słowację pokonywano pociągiem lub umówionymi samochodami, 

prowadzonymi przez współpracujących z Polakami kierowców Słowaków. Zdarzało się, że całą 

Słowację trzeba było przejść na piechotę. Po przekroczeniu granicy słowacko-węgierskiej w rejonie 

Kassa (Košic) lub Rozsno (Rožňawy) do Budapesztu udawano się pociągiem.  

Wszystkie wymienione trasy przerzutowe służyły do utrzymania łączności pomiędzy okupowanym 

krajem, a Rządem Polskim na Emigracji. Poruszali się nimi emisariusze, kurierzy, łącznicy i 

przewodnicy.  

 

Kurier przemierzał swą trasę dwa razy w miesiącu, niosąc pocztę, pieniądze, materiały wybuchowe, 

meldunki wywiadowcze, broń, sprzęt łącznościowy, instrukcje dla telegrafistów, wzory szyfrów, 
hasła wywoławcze dla radiostacji itp.  

Łącznik kursował ciągle przenosząc pieniądze, pocztę, ulotki, prasę itp. 

Emisariusz wypełniał bardziej odpowiedzialne misje, w które był wtajemniczony, znał on na pamięć 

treść powierzonych mu dokumentów. Zdarzało się, że emisariusz nie znał trasy i w tej sytuacji za 

przewodnika i ochronę służył mu kurier.  

Przewodnicy zajmowali się przerzutami ludzi, którzy uciekali z kraju przed hitlerowskim terrorem, 

bądź to udawali się przez Węgry do Polskich Sił Zbrojnych tworzonych na Zachodzie. W zależności od 

potrzeb i zaistniałych sytuacji, przewodnicy pełnili również funkcje kurierów i łączników.  
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Z Nowego Sącza wiodły następujące trasy: 

1. N.S. – Szczawnica – Kežmarok – Kassa (Košice) – Budapeszt. 

2. N.S.– Szczawnica – Lesnica – Spišska Magura – Poprad – Hnilec – Rozsnyo (Rožňava) – Budapeszt. 

3. N.S.– Piwniczna – Stara L‘ubovňa – Budimir – Kassa (Košice). 

4. N.S.– Piwniczna – Stara L‘ubovňa – Kežmarok – Spišska Nová Ves – Geremska Polomá – Rozsnyo 

(Rožňava) – Budapeszt. 

5. N.S.– Kosarzyska – Eliaszówka – Jarabina – Kežmarok.  

6. N.S.– Stara L‘ubovňa – Kežmarok – Spišska Nová Ves – Hnilec – granica koło Rozsnyo (Rožňava) 

(Węgry) – i dalej z Rozsnyo (Rožňava) do Budapesztu pociągiem. 

7. N.S.– Muszyna – Powroźnik – Dubne – Lenartov – Prešov – Kassa (Košice) – Budapeszt. 

8. N.S.– Muszyna – Orlov – Prešov – Kassa (Košice).  

9. N.S.– Krynica – Tylicz – Lenartov – Minčol – Góry Čergov (Góry Czergowskie) – rzeką Torysą do 

Kassa (Košice)(cały czas od Nowego Sącza na piechotę) – z Kassa (Košice) do Budapesztu pociągiem. 

Wariant tej trasy od Bardejova do Lasu Košickiego samochodem. 

10. N.S.– Krynica – Tylicz – Bardejov – Kapušany – Varnow – Garany – Sátoraljaújhely – Budapeszt. 

11. N.S.– Krynica – Tylicz – Lenartov – Prešov – Kassa (Košice). 

12. N.S.– Rytro – Kordowiec – Kosarzyska („Dolina Śmierci”) – Eliaszówka – Stara L‘ubovňa – Lipany 

– Veľký Šariš – Prešov – Kassa (Košice) – Budapeszt. Trasa ta z Nowego Sącza do Košic była 

wielokrotnie przemierzana na piechotę i na nartach, nawet przez kobiety. Wariant ze Starej 

Lubowni do Lasu Koszyckiego samochodem, a od Kassa (Košice) do Budapesztu pociągiem. 

13. N.S.– Przehyba – Szczawnica – Lesnica – Poprad – Rozsnyo (Rožňava) – Budapeszt (lub przez 

park Andrassych pod Velką Polomą) do Budapesztu.  

14. N.S.– Tylicz – Lenartov – Góry Čergov – Kassa (Košice) – Budapeszt.  

15. N.S.– Łącko – Szczawnica – Lesnica – Spišska Magura – Poprad – Hnilec – Rozsnyo (Rožňava) –
Budapeszt. 

16. N.S.– Jazowsko – Obidza – Szczawnica – Rozsnyo (Rožňava) – Budapeszt. 
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Klemens Konstanty Gucwa (1909–1941) „Góral”, 
„Gazda”. Absolwent szkoły dla podchorążych, którą ukończył 
w roku rozpoczęcia wojny. Walczył w kampanii wrześniowej. 
Boje zakończył pod Brześciem, gdzie został ranny w obydwie 

nogi. Został komendantem sądeckiego odcinka Wydziału 

Łączności z Zagranicą ZWZ. To on zorganizował zespół 
kurierów i uruchomił drogę przerzutową na Węgry. 18 marca 

1941 roku, podczas kolejnego kursu w kierunku Budapesztu, 

natknął się na patrol. Osłaniając ucieczkę kolegów, został 
ranny. Z powodu upływu krwi i zakażenia zmarł mimo 

przewiezienia do szpitala. Został pochowany na cmentarzu w 

Koszycach pod konspiracyjnym nazwiskiem Adam Oprychał. 
Pośmiertnie oznaczony orderem Virtuti Militari. 
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Jan Franciszek Ksawery Freisler (1914–1964). 

Czołowy kurier i partyzant AK , pseudonim „Ksawery”, 
„Sądecki”, „Skowron”; posługiwał się dokumentami na 

nazwiska: „Franciszek Drapała”, „Jan Kopacz”, „Jan Lisicki”, 
„Wasil Posadniuk”, „Jan Bielański”. Aresztowany 1941 roku na 

Węgrzech uratował się udaną ucieczką. Współorganizował 
Oddział Partyzancki „Świerk” i został jego dowódcą. OP 

„Świerk” został następnie włączony do OP „Wilk” 

dowodzonego przez por. Krystyna Więckowskiego ps. 

„Zawisza”, a 2 VIII 1944 r. wszedł w skład OP por. „Tatara”. Po 

jego reorganizacji 13 VIII 1944 r. został dowódcą 1 plutonu 9 

kompanii III batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, 

oraz zastępcą dowódcy kompanii por. „Tatara”. Po wojnie 

prześladowany przez UB, skazany na karę śmierci, złagodzoną 

później na 15 lat więzienia – Wronki, Rawicz, Potulice. 

Warszawa. Pochowany na Powązkach. Dwukrotnie został 
odznaczony przez Rząd RP na Uchodźstwie Krzyżem 

Walecznych (1943, 1945), Srebrnym Krzyżem Zasługi z 

Mieczami (1945), oraz w PRL-u Krzyżem Partyzanckim (1961).  
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Roman Stramka (1916–1965) „Romek”, „Adam 

Bardiowski”. Nazwiska konspiracyjne: Roman Malik, 

Bardyński, Kraszewski i Rybak. Ukończył szkołę powszechną i 

gimnazjum handlowe w Nowym Sączu w r. 1935, a następnie 

liceum handlowe (Inst. Gospodarczo-Handlowy) w Wilnie. W 

r. 1938 wrócił do Nowego Sącza i pracował przy budowie drogi 

do Rożnowa, potem był zatrudniony jako robotnik w 

warsztatach kolejowych. Po wybuchu drugiej wojny 

światowej, wspólnie z Fr. Krzyżakiem i Wł. Świerczkiem, 

dokonał jesienią 1939 sabotażu w warsztatach kolejowych w 

Nowym Sączu (unieruchomienie hali tokarni przez zabranie 

pasów napędowych) Kurier beskidzki, żołnierz ZWZ-AK 

kursujący na Węgry (69 razy przebył trasę Nowy Sącz – 

Budapeszt), w 1941 roku brawurowo uciekł z niemieckiego 

więzienia w Nowym Sączu, a w 1944 r. z transportu do obozu 

koncentracyjnego – po aresztowaniu na Węgrzech. Po wojnie 

prześladowany przez UB. Był sportowcem-narciarzem i 

motocyklistą, trenerem wielu dyscyplin sportowych, 

założycielem sekcji narciarskich. Jego imię nosi stadion 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Nowym Sączu.  

Kawaler Orderu Virtuti Militari. 
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Leopold Kwiatkowski (1906–1968). Kurier sądecki ps. 

„Tomek”, „Bela”, „Andrzej, Szostak”, „Cis”, partyzant, żołnierz 

AK , instruktor szybowcowy. Wspólnie z Gucwą i Freislerem 

zorganizowali całą siatkę przerzutowo - kurierską, wciągając 

przy tym do konspiracji członków zarówno sekcji turystycznej 

jak i przede wszystkim narciarskiej z przedwojennej Sandecji. I 

tak zaczęła się blisko 5 letnia służba Kwiatkowskiego na 

wojennych szlakach kurierskich, która była bogata w wiele 

przygód, cierpień, oraz poświęceń. Sam obył 102 przeprawy 

przez zielone granice, w tym 16 bezpośrednio do 

Budapesztu. Na początku swojej służby pełnił rolę 

organizatora szlaków, oraz przewodnika górskiego 

przeprowadzając na Węgry żołnierzy Wojska Polskiego. W 

1944 walczył w oddziale AK. Tuż po wojnie przystąpił do 

odbudowy Szkoły Szybowcowej w Tęgoborzu. Przy jego 

udziale powstał także Aeroklub Podhalański. Kawaler Virtuti 

Militari. 
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Władysław (1912–1944)  

i Kazimierz (1918–1944) 

Świerczkowie.  

Przedwojenni sportowcy m.in. KS KPW 

„Sandecja”, pochodzący z kolejarskiej 
rodziny mieszkającej w Gorzkowie, 

dzielnicy Nowego Sącza. Członkowie 
ruchu oporu na Sądecczyźnie związani z 
komórkami podziemnymi Polskiej Partii 

Socjalistycznej, którą kierował 
Franciszek Krzyżak. Do siatki 

przerzutowej zostali wciągnięci przez 
kolegę z podwórka - Romana Stramkę 

ps. „Romek”.  Prowadzili liczne akcje 

sabotażowe. Przerzucili za południową 
granicę wiele osób narodowości 

żydowskiej. Zginęli 31 maja 1944 roku 
zaskoczeni w kunowskim lesie przez 

niemiecki patrol. Pochowani w Kunowie-

Skałkach. 
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Zbigniew Ryś (1914–1990) „Zbyszek”. Harcerz, 

sportowiec, student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Przed II wojną światową był komendantem placówki Straży 

Granicznej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej zajął się 

przerzutem znajomych oficerów i kolegów. Jako komendant 

Oddziału Ochrony Przerzutów i Łączności zorganizował w 

lecie 1940 akcję odbicia Jana Karskiego z rąk gestapo. Wykonał 
słynnych 108 kurierskich rajdów na Węgry. Od 1944 do końca 

wojny kierownik łączności na kraj w Bazie łączności "Romek" 

w Budapeszcie. W październiku 1945 aresztowany 

przez UB w Krakowie spędził osiem miesięcy w X Pawilonie 

więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 

Po wyjściu z więzienia ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Ze względu na działalność w AK podczas II 

wojny światowej władze komunistyczne odmawiały mu wpisu 

na listę adwokatów. Dopiero w 1962 roku uzyskał wpis na listę 

adwokatów. W 1983 roku przeszedł na emeryturę. 

Był odznaczony Orderem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem 

Walecznych. Napisał pamiętnik, który w odcinkach był 
publikowany w tygodniku „Zielony Sztandar” w 1999 r. i 

wydany w Nowym Sączu w 2014 r. 
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Rudolf Lenc (1919–2005) „Rudek”. Absolwent Szkoły 

Handlowej w Nowym Sączu. Przedwojenny sportowiec KS 

KPW „Sandecja”, pochodził z nowosądeckiego Gorzkowa. Za 

sprawą Romana Stramki wstąpił do sądeckiej siatki 

przerzutowo-kuriersko-łącznościowej. Był w niej 

przewodnikiem oraz łącznikiem. Kilkakrotnie uciekał z rąk 

Gestapo jak i węgierskim czy też słowackim służbom 

porządkowym. W marcu 1941 roku wraz z Fr. Krzyżakiem i 

K.Gucwą ps. „Góral” podczas przekraczania granicy słowacko-

węgierskiej w lesie koszyckim doszło do dramatycznego 

spotkania z węgierską strażą graniczną. W wyniku tej potyczki 

śmiertelne rany odniósł „Góral”. W lecie 1943 r. wraz z Janem 

Szyszką wracał z Węgier do okupowanego kraju z ważną 

przesyłką. W okolicy Przełęczy Dukielskiej (ówczesne okolice 

granicy Węgier z Generalnym Gubernatorstwem) natknęli się 

na patrol węgierskiej straży granicznej. Wywiązała się 

strzelanina w której śmiertelny postrzał otrzymał Szyszka. Lenc 

został zatrzymany i osadzony w więzieniu w Miszkolcu, 

następnie w Budapeszcie, skąd po interwencji kierownika 

konspiracyjnej Placówki „W” Edmunda Fietowicza udało mu 

się wydostać. W 1944 roku został aresztowany przez gestapo 

na Węgrzech, i po okrutnym śledztwie został wysłany do 

obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen. Po wojnie 

zamieszkał w Warszawie. Odznaczony między innymi Krzyżem 

Armii Krajowej. 
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Zbigniew Lohse (1920–?) „Łupiński”. Urodzony we 

Lwowie, pochodził z rodziny kolejarskiej mieszkającej w 

Gorzkowie, dzielnicy Nowego Sącza. Przedwojenny sportowiec 

sądeckich klubów sportowych m.in. KS KPW „Sandecja”. Z 

pochodzenia był Niemcem, lecz sercem był prawym Polakiem 

który walczył w Wojnie Obronnej we wrześniu 1939 r. w 

szeregach 1 pułku strzelców podhalańskich. Po powrocie z 

frontu za sprawą Romana Stramki włączył się do organizacji 

przerzutów oraz łączności przez Węgry z polskimi władzami na 

emigracji. Jako łącznik kursował głównie szlakiem krynicko-

tylickim oraz sanockim. W 1940 r. odszedł do polskiej armii 

formującej się na zachodzie. Skierowany do Kadarkut 

przeszedł w 1941 r. Drawę, i przez Jugosławię , Grecję i Turcję 

dostał się do Brygady Karpackiej. Przeszedł kampanię 

afrykańską i walczył pod Monte Cassino, gdzie został ciężko 

ranny w głowę. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii w 

miejscowości Bury. Tam najprawdopodobniej doczekał końca 

swoich dni.   
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Franciszek Krzyżak (1915–1986) „Karol”, „Frantol”. 

Działacz przedwojennego PPS-u, podczas wojny współtworzył 
struktury ruchu oporu i już jesienią 1939 r. działał w 

konspiracyjnej Służbie Zwycięstwu Polski, następnie w Związku 

Walki Zbrojnej (w 1942 przekształconym na AK). Ze względu 

na swoją pracę, prowadził dla ZWZ wywiad kolejowy. Od 

wiosny 1940 podjął się także roli przewodnika dla osób 

przekraczających granicę, a także był kurierem do 1943 r., 

jednym z ośmiu czołowych kurierów Sądecczyzny. Pełnił 
funkcję sekretarza Powiatowego Komitetu Robotniczego PPS-, 

-WRN, a po rozbiciu przez gestapo późną jesienią 1942 r. 

podziemnych struktur PPS - komendanta GL dla powiatu Nowy 

Sącz. Zorganizował sądecką drogę przerzutu Żydów - wariant 

kurierskiej trasy przez Kosarzyska i Litmanovą do Jarabiny, 

działając od kwietnia 1943 r. do maja 1944 r. w ramach akcji 

„Żegota”, organizując przerzut uciekinierów z gett przez 

granicę słowacką. Zorganizował dwa oddziały bojowe PPS-u: w 

Nowym Sączu i Ptaszkowej.  
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Ppor. Tadeusz Sokołowski (1914–2006) „Ogór”. 

Sportowiec, narciarz KS KPW Sandecja wywodzący się z 

Śródmieścia Nowego Sącza. Mieszkanie rodziny Sokołowskich 

przy ul. Szujskiego 10 w czasie okupacji było miejscem postoju 

wielu uchodźców oraz uciekinierów Żydów z nowosądeckiego 

Getta, oczekujących na przerzut do upragnionych Madziarów. 

Tadeusz Sokołowski tuż przed wybuchem wojny ukończył 
studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie 

okupacji zorganizował siatkę przerzutową. Przerzucał ludzi 

oraz pieniądze ZWZ do okupowanego kraju. Z chwilą 

narastających represji ze strony gestapo, wiosną 1940 r. wraz 

z Janem Żółcińskim udał się do Budapesztu, skąd przedostali 

się na Bliski Wschód do Brygady Strzelców Karpackich. 

Dowódca plutonu 3 kompanii 2 batalionu, brał udział w 

kampanii libijskiej i obronie Tobruku. W grudniu 1943 r. 

przeszedł front włoski, gdzie walczył do maja 1944 r. 

Następnie dostał się do niewoli niemieckiej, z której wydostał 
się w maju 1945 r. Po wojnie w listopadzie 1946 r. udał się na 

stałe do Kanady. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem 

Wojska, 1939-1945 Star, Africa Star, Italy Star i Defence Medal. 
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Jan Szyszka (?–1942) Przedwojenny narciarz KS KPW 

Sandecja, pochodzący z kolejarskiej rodziny z nowosądeckiego 

Gorzkowa. Utalentowany malarz, tworzący zarówno portrety 

jak i obrazy o tematyce religijnej. Zmuszony uciekać przed 

gestapo na Węgry, rozpoczął służbę kurierską za 

pośrednictwem Romana Stramki. W lipcu 1942 roku został 
śmiertelnie ranny w rejonie Przełęczy Dukielskiej przez 

węgierską straż graniczną podczas pełnienia służby kurierskiej. 

Do dziś nie jest znane miejsce jego pochówku. 
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Mural poświęcony sądeckim kurierom wykonany przez Stowarzyszenie Kibiców Sandecji przy ulicy Gorzkowskiej w Nowym Sączu 
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Zlot partyzancki na Hali Łabowskiej – Julian Zubek „Tatar”. Pocz. lat 70. 
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Odsłonięcie tablicy kurierów w Suchej Dolinie 
–21.09.1969 r. 
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Odsłonięcie „pomnika partyzantów polskich i 
radzieckich” na Hali Koniecznej – 19.09.1971 r. 
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Zlot partyzancki na Przehybie – 17-18.09.1977 r. 
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