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Początek okupacji niemieckiej w Kra-

kowie jest nierozerwalnie związany 

z aresztowaniem w dniu 6 listopada 

1939 r. 183 polskich naukowców z krakow-

skich uczelni. Jedną z ofi ar niemieckiej akcji 

przeciwko uczonym był prof. Jan Zdzisław 

Włodek – ziemianin, naukowiec, ale także 

legionista, dyplomata, społecznik, fotograf. 

Włodek należał do generacji Polaków, któ-

rzy w 1914 r. stanęli do walki o wolną Ojczy-

znę. W szeregach Legionów Polskich uczest-

niczył w zmaganiach o niepodległość, za co 

został uhonorowany Medalem Niepodległo-

ści. Przede wszystkim jednak był uczonym, 

który dążył do rozwoju nauki i podniesienia 

poziomu polskiego rolnictwa. Na jego posta-

wę wpłynął etos wyniesiony z domu rodzin-

nego – urodził się i wychował w rodzinie 

ziemiańskiej.

Wstep
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Belle époque to ostatni okres w  dziejach europejskich społeczeństw, 

w  którym w  pełni funkcjonowały elity swymi korzeniami sięgają-

ce niejednokrotnie jeszcze średniowiecza. Na ziemiach polskich zie-

miaństwo przenoszące z  pokolenia w  pokolenie tradycję walk narodowo-

wyzwoleńczych dążyło do odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez 

zmagania zbrojne i polityczne. W tym kontekście podejmowało ono niepisa-

ny obowiązek nauki, pracy u podstaw i poświęcenia na rzecz sprawy słab-

szych. W takiej rzeczywistości i atmosferze wzrastał Jan Zdzisław Rajmund 

Włodek, który przyszedł na świat 31 sierpnia 1885 r. w  Dąbrowicy pod 

Dziecinstwo i m odosc

1. 
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Bochnią jako najmłodszy syn z sześciorga dzieci Zdzisława Romana Włodka 

i Albiny z Goetz-Okocimskich. Wychował się w rodzinnej Dąbrowicy, gdzie 

pobierał pierwsze nauki. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku znalazł się 

wśród uczniów I  Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego, a  następ-

nie III Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego. Egzamin dojrzałości złożył 

2. 
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5 czerwca 1903 r., a następnie podjął studia w Niemczech, w Breslau (dzisiej-

szym Wrocławiu), na Wydziale Filozofi czno-Przyrodniczym tamtejszego 

uniwersytetu – Universitatis Literrarum Vratislaviensis, od 1911 r. przemia-

nowanego na Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma. Po roku udał się 

na dalsze studia do Fryburga w  Szwajcarii, a  następnie do Berlina, gdzie 

w tamtejszej Wyższej Szkole Rolniczej w 1908 r. uzyskał tytuł dyplomowa-

nego rolnika. 

Pokonawszy sprzeciw ojca, kontynuował nauki na Uniwersytecie 

im. Fryderyka Wilhelma w  Berlinie, dążąc konsekwentnie do zgłębia-

nia wiedzy i  zdobywania kolejnych stopni naukowych. Doktoryzował się 

14 lutego 1911 r. na podstawie pracy z biochemii rolnej. Po uzyskaniu tytułu 

doktora wrócił w rodzinne strony, podejmując równocześnie pracę w Stacji 

Studium Rolniczego UJ w Mydlnikach pod Krakowem.

Poślubił 26 października 1912 r. 

w  Okocimiu swoją kuzynkę Zofi ę 

Goetz-Okocimską. Ich ślub był spo-

rym wydarzeniem towarzyskim, 

wzbudzającym zrozumiałe zainte-

resowanie, a  jego charakter, trady-

cyjny wśród rodzin ziemiańskich, 

został opisany również w  lokalnej 

prasie. Korespondent krakowskie-

go „Czasu” donosił: Barwny orszak 

weselny, w  którym przeważały 

kontusze, powitało śpiewem wese-

le krakowskie; od ołtarza przemó-

wił pięknie tamtejszy proboszcz 

X. Heller; 300 krakusów na dzielnych 

koniach odprowadziło „swoją pa-

nienkę” i chórem życzyło jej szczęścia 3. 
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4. 



[…] Do stołu zasiadło blisko 60 osób; prócz najbliższej rodziny złożonej z  pp. 

Zdzisławów Włodków… Wymienieni w  „Czasie” znamienici goście z  grona 

arystokracji i  ziemiaństwa galicyjskiego, którzy tłumnie zjechali na wese-

le, zatrzymali się w najlepszych hotelach w Krakowie. Z małżeństwa Jana 

Zdzisława i Zofi i Włodków urodziło się dwoje dzieci: Jan Marian (1924-2012) 

oraz Zofi a Albina (1925-2018). Obydwoje z czasem, wzorem ojca, podjęli ba-

dania naukowe, odpowiednio w  zakresie hydrobiologii i  fi lozofi i, zostając 

wybitnymi specjalistami w swych dziedzinach. 

9 

5. 
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Po wybuchu I  wojny światowej, wobec postępującej ofensywy ro-

syjskiej, w  sierpniu 1914 r. Włodkowie wyjechali do Wiednia. Jan 

Zdzisław Włodek został uznany przez c.k. komisję za niezdolne-

go do służby wojskowej ze względu na słaby stan zdrowia. Jednak diag-

noza lekarzy wojskowych nie zwolniła go w  jego osobistym odczu-

ciu z  obowiązku służby sprawie niepodległości. Jak zapisał w  swoich 

pamiętnikach, Każdy przyzna, że Ojczyzna śmierci warta (…). Dlatego 

wstąpił do Legionów Polskich, oddając także do dyspozycji Legionów 

własny samochód. Został kierowcą, a  następnie komendantem oddziału 

automobilowego. Przez 

prawie dwa lata był 6. 
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osobistym kierowcą płk. Władysława Sikorskiego przy Naczelnym Komitecie 

Narodowym. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu jednak dalszą czyn-

ną służbę w oddziałach polowych. W 1916 r. został przydzielony jako ofi cer 

łącznikowy do Komendy I  Brygady Legionów, a  od 1 grudnia tego samego 

roku został powołany do pełnienia funkcji reprezentanta NKN w  Hadze. 

W  listopadzie 1918 r. zorganizował tam pierwsze ofi cjalne przedstawiciel-

stwo dyplomatyczne nowo utworzonego państwa polskiego. Zaangażował 

się też w działalność Komitetu Opieki nad Uchodźcami i Jeńcami Wojennymi 

7. 

8. 
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w  Holandii. Pracę w  dyplomacji zakończył w  styczniu 1920 r. ze względów 

osobistych – powrócił do kraju z powodu pogarszającego się stanu zdrowia 

ojca. Pozostawał od tego momentu w stanie tzw. „rozporządzalności”, a  jako 

żołnierz został przeniesiony do rezerwy w stopniu podporucznika z przydzia-

łem do 16. Pułku Piechoty w  Tarnowie. Za swą służbę został awansowany 

do stopnia porucznika i odznaczony w 1937 r. Medalem Niepodległości. 

 10. 

9. 
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Po zakończeniu służby dyplomatycznej Jan Z. Włodek kontynuował 

pracę naukową w Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Uprawy 

Roli i Roślin Studium Rolniczego – w 1922 r. uzyskał habilitację, a na-

stępnie 15 sierpnia 1936 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W  ko-

lejnych latach pełnił funkcję dziekana (1936/37) i  prodziekana (1937/38) 

Wydziału Rolniczego UJ. Był również ekspertem powoływanym m. in. 

przez różnych ministrów odpowiadających za rolnictwo i  reformę rolną. 

Jak stwierdził jego syn Jan Marian w  publikacji Jan Włodek. Legionista. 

Dzia alnosc naukowa 
i spo eczna

 11. 
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Dyplomata. Uczony (Kraków 2009), jego ojciec był przede wszystkim rolni-

kiem i  polskiemu rolnictwu służył swymi umiejętnościami, oddał mu swoje 

siły i  intelekt. Wszystko, czego dokonał na polu naukowym, miało swoje od-

zwierciedlenie w praktyce. Szczególnie troszczył się o podniesienie poziomu 

produkcji rolnej na terenach podgórskich i górskich, a także promował dzia-

łania proekologiczne, dostrzegając ich wyjątkowe znaczenie dla ludzkości. 

W  celu podniesienia poziomu wiedzy wśród ludności wiejskiej jeździł 

po Małopolsce z  odczytami na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

 13. 

 12. 
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Był to dla niego szczególnie waż-

ny obszar działalności społecznej. 

W  latach 1930-1938 był człon-

kiem kolegium redakcyjnego 

czasopisma „Zagroda Wzorowa 

– Przewodnik Kółek Rolniczych”. 

W 1936 r. wspólnie z prof. Feliksem 

Terlikowskim z Poznania oraz prof. 

Tadeuszem Mieczyńskim z  Puław 

założył Polskie Towarzystwo 

Gleboznawcze. Przez wiele lat 

(od października 1920 r.) działał 

w  Małopolskim Towarzystwie 

Rolniczym, a  następnie został 

mianowany radcą krakowskiego 

oddziału Izby Rolniczej oraz prze-

wodniczącym Sekcji Uprawy Łąk 

i  Pastwisk. Był zafascynowany 

przyrodą i  rolnictwem alpejskim, 

dlatego m. in. w  1928 r. zorgani-

zował z  pomocą Małopolskiego 

Towarzystwa Rolniczego wyciecz-

kę osiemnastu górali z  Podhala, 

Żywiecczyzny i Beskidów Śląskich 

do Szwajcarii. Przerodziło się to 

w  coroczne wyjazdy grup mło-

dzieży na praktyki rolne. Z  jego 

inicjatywy do wybuchu II woj-

ny światowej zagospodarowano 

według wzorców zaczerpniętych  15. 

 14. 
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z doświadczeń alpejskich 45 hal i pastwisk w Karpatach Zachodnich, a około 

2 tys. gospodarstw podgórskich z terenów podhalańskich i śląskich zmoder-

nizowano na wzór szwajcarski. 

Jan Zdzisław Włodek był również gorącym obrońcą przyrody w Tatrach, 

a także praw górali do wypasu owiec na halach. Zarazem był zwolennikiem 

utworzenia Parku Narodowego w  Tatrach. Opowiadał się za możliwością 

 18.  17. 

 16. 
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hodowli owiec w  wyższych par-

tiach Tatr, ponieważ, jak argumen-

tował, letnie pasterstwo tatrzańskie 

jest częścią składową systemu gospo-

darczego wsi podtatrzańskich. Bez 

tego pastwiska letniego organizm go-

spodarczy wsi pod Tatrami, hodowla 

bydła i owiec, musi upaść i zwyrod-

nieć. To, że Tatry są maleńkie, to, że 

najlepsza pepinjera hodowli owiec 

na Podhalu i w Tatrach jest drobnost-

ką w porównaniu z innymi interesa-

mi całego państwa, to nie mówi jesz-

cze o tem, jaką wartość gospodarczą 

i eugeniczną ma halne pasterstwo dla 

szczepu góralskiego. 

Głównym obszarem jego działalności, obok nauki, było prowadzenie go-

spodarstwa ziemskiego, na które składały się majątki: Dąbrowica, Cichawa, 

Niegowić, Tuszów i  Babule, z czego te dwa ostatnie były obszernymi komplek-

sami leśnymi. Od początku lat 20. Jan Zdzisław samodzielnie gospodarował 

w majątku. W 1928 r. wzniósł nowoczesny dwór w Niegowici. Po śmierci se-

niora rodziny Zdzisława Romana, Niegowić przypadła mu w wyniku podzia-

łów spadkowych. Najstarszy brat Jana – Roman odziedziczył zaś gniazdo ro-

dzinne: Dąbrowicę. Jan Zdzisław, przywiązany do Dąbrowicy, uzyskał zgodę 

brata na zamianę majątków. Bracia przekazali budynek karczmy w Niegowici 

na dom parafi alny, fundując Dom Ludowy, który stanowił upamiętnienie 

ich porozumienia. Społecznikowska natura Jana Zdzisława Włodka zna-

lazła ujście także w  trakcie prac nad budową nowego kościoła parafi alnego 

w  Niegowici. Włodek jako kolator znalazł się w  komitecie budowy. Na rok 

przed wybuchem II wojny światowej zaczęły się prace nad wzniesieniem 

 19. 
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świątyni; kontynuowano je po wojnie, a konsekracja odbyła się ostatecznie 

25 września 1966 r. Jan Zdzisław Włodek był także fundatorem kapliczki po-

święconej św. Hubertowi, która znajduje się w pobliżu folwarku Czajkowa. 

Włodek był człowiekiem licznych talentów i zainteresowań – nie tyl-

ko naukowcem i społecznikiem, ale także publicystą i fotografem. Jeszcze 

przed wybuchem I  wojny światowej redagował „Polski Przegląd Rolniczy”. 

W  trakcie pobytu na placówce dyplomatycznej w  Hadze był korespon-

dentem krakowskiego „Czasu”, posługującym się pseudonimem Feliks 

Nienaski. Jan Marian Włodek, charakteryzując twórczość dziennikarską 

ojca, umiejętnie podkreślił jego wrażliwość i  przenikliwość: Zdawał relację 

z wydarzeń, które zaprzątały łamy pism zachodnich, dzielił się niepokojami 

o nowopowstały układ sił w Europie i chwiejną jeszcze niepodległość Polski. 

Pod koniec lat trzydziestych opisywał swe podróże po Europie i  Afryce 

Północnej. Ważnym aspektem jego działalności publicystycznej był udział 

w  dyskusji o  reformie rolnej, szczególnie żywy w  1920 r. Jak zapisał Jan 

 20. 
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Marian Włodek, jego ojciec na ła-

mach „Czasu” skrytykował ówczes-

ną ustawę, uważając, iż pozwalała 

na zbyt dowolną interpretację prze-

pisów i  miała wszelkie znamiona 

„pośpiesznej roboty politycznej”. 

Wyrzucał właścicielom ziemskim, 

że nie dość energicznie bronili swej 

własności. Publicystyka służyła mu 

też w  walce o  ochronę przyrody 

i  folkloru góralskiego w  jego uko-

chanych Tatrach.

Zamiłowanie do natury i  gór jest 

szczególnie widoczne na jego foto-

grafi ach. Pasja fotografi czna Jana 

Zdzisława Włodka narodziła się 

jeszcze w  okresie młodzieńczym. 

Fotografi a towarzyszyła mu na róż-

nych etapach życia i  kariery, stając 

się dlań elastycznym medium o  sze-

rokim spektrum możliwości. Nie 

związany koniecznością zarobkowa-

nia poprzez fotografi ę, Włodek miał 

swobodę eksplorowania różnorod-

nych rozwiązań technologicznych 

(jak fotografi a stereoskopowa, auto-

chromy, pozytywy barwne na bło-

nach celuloidowych), czy wyrazowych (jak fotoreportaż, by wspomnieć naj-

bardziej znane fotografi e legionowe). Od początku przywiązywał dużą wagę 

nie tylko do starannej kompozycji i  oświetlenia kadrów, lecz także doboru 

 22. 

 21. 
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sprzętu. Sam zajmował się obróbką 

odbitek w  profesjonalnie wyposażo-

nej domowej ciemni w  krakowskim 

domu przy ul. Pędzichów Boczna 5 

(obecnie Wróblewskiego 5).

Najwcześniejsze zdjęcia, na któ-

rych utrwalone zostały sceny z życia 

codziennego w  Dąbrowicy, uzupeł-

niają ziemiańską i konosferę motywami typowymi dla twórczości fotogra-

fów-amatorów tego środowiska. Kontynuacja hobby w czasie studiów uni-

wersyteckich znalazła wyraz w  formie wizualnego notatnika z  różnych 

podróży, w tym seriach fotografi i alpejskich pejzaży, również nie odbiegają-

cych od klasycznych ujęć tego typu.

Najbardziej znane są fotografi e z okresu służby Jana Zdzisława Włodka 

w  Legionach Polskich. Nowatorski charakter mają dwa cykle wykona-

ne w  styczniu 1915 roku w  Sławkowie podczas uroczystości 52. roczni-

cy powstania styczniowego i  w  lipcu 1916 roku podczas rewii wojskowej 

w  Czeremosznie. Wydarzenia te utrwalone zostały z  pełną świadomością 

ich doniosłości. Znawca problematyki, Andrzej Rybicki, uznał te zdjęcia 

za jedne z najwcześniejszych polskich fotoreportaży wojennych. Oprócz nich 

powstały nieukładające się w cykle pojedyncze ujęcia, na których utrwalo-

na została codzienność długotrwałej wojny pozycyjnej. Rybicki podkreślił 

 24.  25. 

 23. 
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biegłość techniczną Włodka, który poprzez umiejętne kadrowanie i miękki 

rysunek światłem przemieniał okopową rzeczywistość w wizualny spek-

takl. Tam, gdzie chciał podkreślić efekt dynamiki zarejestrowanych scen, 

sięgnął Włodek do fotografi i stereoskopowej dającej złudzenie głębi. 

Poszukujący najlepszych form wyrazu i  otwarty na nowości techniczne 

Włodek w naturalny sposób zainteresował się dającymi możliwość odwzoro-

wania barw autochromami – pozytywami barwnymi na płytkach szklanych. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że autochromy wykonane w pierw-

szej komercyjnej technice barwnej, wyprowadzonej na rynek przez braci 

Lumière w 1907 r., zachowały się w Polsce w niewielu egzemplarzach, a zbiór 

243 zdjęć Jana Zdzisława Włodka jest największym zespołem tego typu wy-

konanym przez jednego 

autora. Najwcześniejsze 

z nich powstały w  1912  r., 

ostatnie w  1930. W  do-

robku Włodka znajdują 

się klasyczne ujęcia typo-

we dla większości foto-

grafów autochromistów, 

takie jak portrety w  ple-

nerze, bukiety kwia-

tów, sceny rodzinne 

 26.  27. 

 28. 
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i  malownicze pejzaże, zazwyczaj starannie zakomponowane zarówno pod 

względem harmonii barwnej, jak i oświetlenia. 

Wyjątkowo interesujący jest zapewne najstarszy kolorowy fotografi cz-

ny wizerunek wnętrza kościoła Mariackiego w Krakowie z 1913 roku. Foto-

grafi a, niełatwa do wykonania ze względu na panujące w kościele warunki 

 30.  31. 

 29. 
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oświetleniowe, dała równo-

cześnie możliwość zarejestro-

wania światła przesączonego 

przez średniowieczne witra-

że i  odbitego od złoceń ołtarza 

Wita Stwosza blasku, a  przyjęta 

przez autora perspektywa była 

spojrzeniem wiernego zasiada-

jącego w  ławach nawy głównej. 

Kompozycja kadru i  uzyskany 

efekt barwny są świadectwem 

inspiracji, jaką czerpał autor 

z  malarstwa impresjonistów 

i twórczości fotografów piktorali-

stów. Równocześnie technika au-

tochromowa stała się dla Włodka 

narzędziem badawczym, a  gros 

zachowanych fotografi i stano-

wią kadry botaniczne i  zdjęcia 

górskie, ściśle powiązane z  na-

ukowymi zainteresowaniami 

autora. Ze szczególnym upodo-

baniem fotografował pejzaże i ro-

ślinność we własnych dobrach – 

Dąbrowicy, majątku rodzinnym 

i lasach tuszowskich. Wytworzo-

ny przez autora swoisty inwentarz fl ory rodzimej charakteryzuje wysoka jakość 

techniczna i dążenie do oddania naturalnych barw. Autochromy zaopatrzone 

w metodyczne opisy miejsca, czasu i technicznych warunków wykonania mo-

gły stanowić materiał przydatny w  dydaktyce i  własnych badaniach autora. 

 33. 

 32. 



Włodek starał się także zgłębiać możliwo-

ści fotografi i specjalistycznej i śledził naj-

nowsze światowe osiągnięcia w tej dzie-

dzinie. Zachowały się, niestety nieliczne, 

fotografi e rejestrujące wyniki jego badań 

nad nawożeniem ziemniaków i  wybar-

wieniem zbóż, czy fotografi e mikrosko-

powe. Zainteresowanie oddaniem barwy 

w  fotografi i kontynuował Jan Zdzisław 

Włodek, pracując na celuloidowych po-

zytywach barwnych produkowanych 

przez fi rmę Agfa. Twórczość fotogra-

fi czna Jana Zdzisława Włodka wykra-

cza znacznie poza obręb fotografi i upra-

wianej licznie przez grono zamożnych 

fotoamatorów z  kręgów ziemiańskich, 

stanowiąc świadectwo wrażliwości arty-

stycznej, zmysłu reporterskiego i  wresz-

cie walorów naukowych jej autora.
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34. 

 35. 

36. 
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Z  końcem sierpnia 1939 r., gdy Jan Zdzisław Włodek, jak większość 

społeczeństwa, zorientował się, że wybuch wojny jest nieunikniony, 

przerwał kurację w  uzdrowisku Truskawiec, gdzie znajdowała się 

na wakacjach cała rodzina, i przyjechał do rodzinnej Dąbrowicy. Początek 

wojny Włodek przyjął ze spokojem. Od razu zarządził kopanie schronu 

koło północno-zachodniego narożnika dworu. Z czasem napięcie narastało, 

tym bardziej, że pojawiało się coraz więcej uciekinierów z zachodu i połu-

dnia Polski. Ostatecznie Włodkowie podjęli decyzję o ewakuacji na wschód 

zaraz po wzmożeniu działań wojsk polskich i rozpoczęciu prac przy ko-

paniu umocnień nad 

brzegiem nieodległej 

rzeki Stradomki, spo-

dziewając się wówczas 

typowych dla I  wojny 

światowej walk pozycyj-

nych, które wyczerpy-

wały nie tylko obydwie 

armie, ale niszczyły 

Wybuch wojny 
i wrzesniowa 
odyseja

 38. 

 37. 
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okoliczne miejscowości. Zanim wyruszyli w  podróż, wszyscy 

z  nieukrywaną radością przyjęli wieści o  wypowiedzeniu woj-

ny III Rzeszy Niemieckiej przez Francję i  Wielką Brytanię. Wiara 

w natychmiastową pomoc militarną dla walczącej Polski była powszech-

na. Wszystkie te informacje docierały za pośrednictwem radia, które 

w  tych momentach było źródłem wiedzy na temat sytuacji na frontach. 

Jan Marian Włodek w swoich wspomnieniach Między Sonderaktion Krakau 

a reformą rolną. Wspomnienia okupacyjne z Dąbrowicy i Krakowa („Zeszyty 

Historyczne WiN-u”, nr 31, grudzień 2009) wspominał owe chwile w nastę-

pujący sposób: Wobec groźby powstania linii frontu przez Dąbrowicę, Jan 

Zdzisław podjął decyzję ewakuacji rodziny na wschód do swego majątku Buda 

Tuszowska, znajdującego się w  lasach tuszowskich puszczy sandomierskiej. 

4 września 1939 r. po południu o godzinie 16.30 wyjechano z Dąbrowicy w trzy 

furmanki parokonne. Wyjechano furmankami, gdyż od kilku dni nie można 

było kupić benzyny w mieście powiatowym w Bochni, gdyż dywersanci nie-

mieccy dosypali piasku do zbiorników z benzyną na stacji (pompie) benzyno-

wej w Bochni. Skutkiem tego Jan Zdzisław nie mógł był wyjechać swym au-

tem, jakie ówcześnie posiadał (marki DKW), i musiał wybrać transport konny. 

Wyjechano z Dąbrowicy w trzy furmanki parokonne: dwa długie wozy dra-

biniaste z Dąbrowicy oraz furmanka pani Maryli Strzemieńskiej z Chrobacz 

pod Jordanowem. Załadowano na wozy dąbrowickie broń myśliwską Jana 

Zdzisława dla ewentualnej obrony (bez jego wiedzy, załadowali syn i woźnica), 

bateryjny aparat radiowy z rozpinaną anteną, żywność dla ludzi i koni oraz 

mapy, które potem, zwłaszcza w drodze powrotnej, uratowały cały tabor ucieki-

nierów. Na pierwszym wozie drabiniastym jechało 8 osób. Byli to: Jan Zdzisław 

Włodek z żoną Zofi ą Włodkową i dwojgiem dzieci oraz 4 inne osoby, na drugim 

wozie 7 osób wraz z żoną Zdzisława Aurelego Włodka, Stanisławą Włodkową. 

Pierwszym wozem powoził Wojciech Straż, emerytowany stangret marszałka 

bocheńskiego Zdzisława Romana Włodka, drugim wozem powoził jego syn 

Jan Straż, kierowca samochodu Jana Zdzisława. Na obu wozach drabiniastych 
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jechała też służba osobista z dworu w Dąbrowicy: kucharz rodziny Włodków 

i Goetz-Okocimskich, Ludwik Zub z Jaćmierza (pow. Brzozów), stary sierżant 

armii austriackiej, dwie pokojówki, również była Mlle Augeé, obywatelka 

francuska, nauczycielka języka francuskiego dzieci Jana Zdzisława. Była też 

dr Stefania Szaleska, polonistka i  rezydentka, inż. Julian Sawicki, podówczas 

asystent Jana Zdzisława i  po II wojnie światowej prof. dr Wyższej Szkoły 

Rolniczej w Krakowie. Również znajdował się z nami w tym małym taborze ulu-

biony piesek Babki Albiny Włodkowej, który przeżył swą Panią, suczka Gejsza 

rasy Cocker-Spaniel. Trzecią furmanką jechała pani Maryla Strzemieńska, a jej 

woźnicą był najęty góral Witek spośród uciekinierów z  Chochołowa, którzy 

się zabłąkali do Dąbrowicy 3 IX 1939 r. Kolumna uciekinierów z Dąbrowicy 

ruszyła na wschód, kie-

rując się do Okocimia, 

przez Brzesko do 

Radłowa, następnie 

do Bud Tuszowskich. 

Z  powodu ciągłego 

zagrożenia nalotami 

bombowymi poru-

szała się tylko popo-

łudniami i  nocą. Wraz 

z  postępem wojsk nie-

mieckich coraz bar-

dziej realne stawało się 

zagrożenie opanowa-

nia centralnej Polski, 

dlatego Jan Zdzisław 

Włodek podjął decy-

zję o  wyjeździe aż do 

Sarn, gdzie znajdowała 

 39. 

 40. 



28  Prof. Jan Zdzis aw W odek (1885 -19 40) 

się znana mu rolnicza stacja doświadczalna. Uciekinierzy minęli po dro-

dze spalony i  zniszczony bombardowaniami Tomaszów Lubelski, co, 

jak wspominał syn profesora Jan, wywarło na nich szokujące wra-

żenie – doświadczyli grozy wojny i  ujrzeli skalę zbrodni niemieckich. 

13 września dotarli do Łaszczowa, skąd zostali przekwaterowani do Nadolec 

należących do rodziny Starowieyskich. Tam znaleźli się bezpośrednio na li-

nii frontu – stali się biernymi uczestnikami walk między wojskiem polskim 

a niemieckim i przechodzenia Nadolec z  rąk do rąk. Wydarzenia, których 

byli świadkami, doprowadziły wszystkich do wniosku, że nie mogą ruszyć 

w  dalszą drogę do Sarn, ponieważ Wehrmacht osiągnął już Sokal, który 

znajdował się na trasie ich ucieczki.

Momentem zwrotnym w  podróży był dzień 17 września i  usłyszana 

przez radio informacja o sowieckim ataku na Polskę. Konsekwencją tej wia-

domości była decyzja o powrocie do Dąbrowicy. Klucząc między wojskami 

niemieckimi i polskimi, a także między wsiami polskimi oraz ukraińskimi, 

rodzina Włodków wraz z innymi uciekinierami dotarła na brzeg Sanu, któ-

ry pokonała dzięki promowi dopiero 26 września. Następnie wszyscy dotarli 

do Pełkiń Czartoryskich. Stamtąd przez Przeworsk i Markową pojechali da-

lej na zachód, w kierunku Sędziszowa Małopolskiego oraz Bud Tuszowskich, 

gdzie dotarli 2 października. Po trzech dniach ostatecznie dojechali do 

Dąbrowicy. Niestety ich dwór został już zajęty przez Niemców, którzy udo-

stępnili rodzinie zale-

dwie trzy pokoje. Jak 

skwitował Jan Marian 

Włodek: Chciałoby się 

zakrzyknąć: Nareszcie 

w domu!, tylko cóż to za 

dom, w  którym pano-

szy się wróg? 

41. 
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Już 8 października cała rodzina Włodków wyjechała z  Dąbrowicy 

do Krakowa, do domu przy ul. Pędzichów Boczna nr 5, ponieważ 

do Jana Zdzisława Włodka dotarły informacje o  inauguracji nowe-

go roku akademickiego. Pracownicy UJ przygotowywali się na pierw-

sze zajęcia, tym bardziej, że władze niemieckie zgodziły się na wzno-

wienie działalności uczelni, zastrzegając sobie możliwość spotkania ich 

przedstawiciela z  gronem naukowców. Termin spotkania ustalono na 6 li-

stopada w  samo południe w  Collegium Novum UJ. Jan Marian Włodek za-

pisał, że: Do naszego Ojca zatelefonował osobiście rektor (profesor Tadeusz 

Lehr-Spławiński – MCh), by nie zapomniał przyjść na zapowiedziany niemie-

cki wykład. Punktualnie do sali, wypełnionej po brzegi przez profesorów 

UJ, Akademii Górniczej i  Akademii Handlowej, wszedł SS-Sturmbannführer 

dr Bruno Müller w  towarzystwie oddziału żandarmów i  zakomunikował zgro-

madzonym, że zostaną aresztowani za złamanie zakazu władz okupacyjnych 

wznowienia działalności szkół wyższych na terenach okupowanych przez 

III Rzeszę. Syn profesora zapisał: Aresztowanych profesorów – w  tym także Jana 

Włodka – Niemcy zapędzili, nie żałując razów, do wcześniej przygotowanych 

Sonderaktion 
Krakau 42. 
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wozów policyjnych i wywieźli do krakowskiego więzienia przy ul. Montelupich. 

Oczywiście nie było mowy o  żadnym wykładzie, sam fakt aresztowania wyjaś-

nił doskonale stosunek III Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki. 

Była to pierwsza podczas okupacji niemieckiej zbiorowa akcja mająca na celu 

zagładę inteligencji polskiej.

W więzieniu przy ul. Montelupich zostali poddani procedurze rejestra-

cji, przeszukania, a  następnie przewieziono ich do opuszczonych koszar 

20. Pułku Piechoty Wojska Polskiego przy ul. Wrocławskiej. Wieść o  aresz-

towaniu naukowców rozniosła się po Krakowie i   Małopolsce prawie na-

tychmiast. Rodziny szybko dowiedziały się, dokąd ich odtransportowano, 

dlatego pod murami byłych koszar rozpoczęły się tzw. „spacery” członków 

rodzin zatrzymanych, by choć na chwilę spotkać się z wywołanymi do ogro-

dzenia najbliższymi. Wśród „spacerujących” znalazła się Zofi a Włodkowa, 

która podała mężowi plecak z ciepłą odzieżą, pieniędzmi i książkami. Wśród 

nich „Samotnie przez pustynie lodowe” Dawida Irwina i  Jacka O’Briena. 

Książka ta wypełniała profesorowi i  jego kolegom monotonne dni we wroc-

ławskim więzieniu, gdzie później zostali przewiezieni. Po latach Jan Marian 

Włodek dodał, że na tytułowej stronie widnieją wpisy: imię, nazwisko, numer 

celi i data ukończenia lektury. 

Aresztowani profesorowie zostali przewiezieni do Breslau i rozmieszcze-

ni w dwóch więzieniach: przy Freiburgerstrasse i przy Kletschkauerstrasse, 

gdzie znalazł się m. in. Jan Zdzisław Włodek. Już 27 listopada przetransporto-

wano ich do KL Sachsenhausen-Oranienburg, gdzie dotarli następnego dnia 

ok. godziny 17.00. Po wyprowadzeniu z wagonów zostali wpędzeni na teren 

obozu, gdzie przeszli rutynową procedurę rejestracji – Jan Zdzisław Włodek 

otrzymał numer 5200. Od tego momentu podlegali rygorowi obozowemu, 

który zakładał m. in. kary cielesne za niewielkie przewinienia. Spotkało ich 

poniżenie, głód, choroby, a  przewidywane normy żywieniowe dla więź-

niów prowadziły do szybkiego wyniszczenia organizmów osadzonych. Jak 

opowiadał syn profesora Włodka na podstawie wspomnień tych, którzy 
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przeżyli: Na pożywienie ich w obozie składało się dziennie 320 g chleba, który 

więźniowie dostawali po apelu wieczornym, ½ litra zupy na śniadanie, na obiad 

więźniowie dostawali litr zupy, w której pływały nieliczne ziemniaki lub brukiew, 

a czasem (z początku pobytu) marchew. Kolacja polegała na „kawie” lub „herbacie”. 

Oprócz tych płynów wydawano małe ilości, na okrasę do chleba, m. in. margary-

ny. Wskutek takiego pożywienia więźniowie stale odczuwali głód.

Dzień rozpoczynał się od apelu porannego o 5 rano, trwającego zwykle, 

podobnie jak i  wieczorny, przez kilka godzin. Więźniowie stali na baczność 

długimi szeregami przez cały czas trwania apelu, w trakcie którego odbywało 

się ich liczenie i raportowanie SS-manom. Procedura ta miała miejsce na pla-

cu apelowym niezależnie od pogody, a ta w okresie zimowym była wyjątko-

wo uciążliwa. Przeważnie panował mróz, wiał dokuczliwy wiatr, często pa-

dał deszcz albo śnieg. Każdy z profesorów otrzymał ubranie obozowe, miejsce 

na pryczy w  przydzielonym 

mu baraku i  podlegał blo-

ckenführerowi, a także właś-

ciwemu kapo, który zazwy-

czaj był przetrzymywanym 

w  obozie Niemcem, skaza-

nym za przestępstwa krymi-

nalne. Janowi Zdzisławowi 

Włodkowi wyznaczono miej-

sce w  baraku nr 46, a  pryczę 

dzielił z  rektorem UJ, pro-

fesorem Tadeuszem Lehr-

Spławińskim. Grupa aresz-

towanych pracowników UJ 

oraz innych krakowskich 

uczelni nie była zmuszana 

do pracy, jednak jako tzw. 43. 
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Stehkommando (czyli komando stojące) w trakcie dnia nie mogli spocząć. Z cza-

sem kapo zezwolili starszym więźniom na okresowe siedzenie w ukryciu.

Czas zapełniali rozmowami między sobą – według przekazów, najczęś-

ciej na temat swoich badań i specjalności. Odbywało się to w języku niemie-

ckim pod kontrolą obozowych funkcyjnych. Wśród wykładowców znalazł 

się również Jan Zdzisław Włodek, według Władysława Konopczyńskiego 

charakteryzujący się gęstą miną, a Franciszek Górski zapamiętał go również 

jako rozjemcę sporów, czy też osobę, która w trakcie apelów miała deklamo-

wać półgłosem „Iliadę” dla podtrzymania ducha.

Od 8 lutego 1940 r. rozpoczęto zwalnianie osadzonych więźniów z obozu. 

Decyzja o tym zapadła na najwyższym szczeblu władz niemieckich i wyni-

kała z szeregu interwencji z różnych ośrodków naukowych Europy, głównie 

z krajów neutralnych i sojuszniczych wobec III Rzeszy Niemieckiej, przede 

wszystkim Włoch. Za osadzonymi w KL Sachsenhausen-Oranienburgu na-

ukowcami wstawiły się również władze Stanów Zjednoczonych i Meksyku. 

Duże znaczenie miały przedwojenne kontakty aresztowanych z włoskimi 

uczelniami – w wyniku presji ze strony tego środowiska na włoską dyplo-

mację, 14 lutego włoski ambasador zażądał zwolnienia sześciu uczonych 

i odesłania ich do Włoch. Interwencja miała miejsce już po uwolnieniu Jana 

Zdzisława Włodka, dlatego indagowani urzędnicy Reichsicherheitshauptamt 

(Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy) w  Berlinie mogli  zgodnie 

z  prawdą odpowiedzieć, że część z  nich została wypuszczona na wolność. 

Początkowo zwolnienia objęły wyłącznie najstarszych Polaków, którzy 

przekroczyli 40. rok życia. Pozostali – młodsi oraz ci, którzy byli pochodze-

nia żydowskiego – zostali przewiezieni do KL Dachau, skąd wszyscy poza 

kilkunastoma zostali wypuszczeni do końca 1940 r.

Jan Zdzisław Włodek przybył na dworzec kolejowy w Krakowie w pierw-

szej grupie zwolnionych z  KL Sachsenhausen-Oranienburg uczonych, 

tj. 9 lutego 1940. Profesor Jan Gwiazdomorski, również zwolniony w tym cza-

sie, odnotował, że Włodek wyglądał na dziwnie zmęczonego i wyczerpanego. 
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Na dworcu w Krakowie czekały na niektórych profesorów rodziny, jednak 

Niemcy prosto z peronu zawieźli ich do zakładu karnego na ul. Montelupich, 

gdzie odbyły się oględziny lekarskie, po których zostali tego samego dnia 

wypuszczeni do domów. Jan Zdzisław Włodek postanowił jeszcze odwieźć 

swego ciężko chorego szwagra Stefana Komornickiego do jego domu, następ-

nie udał się na ul. Pędzichów Boczna 5. Radość żony i dzieci z  jego powrotu 

była ogromna, jednak została od razu zmącona niepokojem o jego stan zdro-

wia. Syn zapisał, że jeszcze tego samego wieczoru stwierdzono u niego gorącz-

kę 40°C. Wywiązało się ostre zapalenie płuc; wychudłe ciało pokrywały liczne 

wrzody głodowe. Rozpoczęła się walka z chorobą, która nie ustępowała. Przez 

dziesięć dni profesor walczył ze śmiercią. Powoli zaczął tracić przytomność […]. 

Gdy już było wiadomo, że ostatecznego nie da się uniknąć, wezwano ks. prof. 

Michalskiego – tego samego, z  którym dzielił obozowy los. Jan Włodek zmarł 

19 lutego 1940 r. nad ranem, dziesięć dni po zwolnieniu z obozu koncentracyj-

nego. Pogrzeb Jana Zdzisława Włodka odbył się 22 lutego w  Niegowici. 

Spoczął w rodzinnej kaplicy grobowej.

 44. 
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Zakonczenie

S
ledząc losy wielowymiarowej postaci, jaką był prof. Jan Zdzisław 

Włodek, poznajemy nie tylko tragiczną historię polskiego ziemiań-

stwa i  inteligencji porozbiorowej, ale również dostrzegamy jego udział 

w  ważnych wydarzeniach z  najnowszych dziejów Polski. Od zmagań 

w trakcie I wojny światowej o wolną Polskę, poprzez pracę w dyplomacji, or-

ganizację ewakuacji na wschód we wrześniu 1939 r., po niezłomność okazy-

waną w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym – obserwuje-

my człowieka zaangażowanego i  odpowiedzialnego; ziemianina, naukowca, 

społecznika i  innowatora kultury oraz nauki. Jego praca i poświęcenie były 

związane z wyzwaniami dnia codziennego, które podejmował, uważając je 

za swą naturalną powinność. Jego aresztowanie, uwięzienie w niemieckim 

obozie oraz śmierć z  wycieńczenia wpisują się w  historię zbrodni niemie-

ckich na polskim narodzie i   jego elicie. Pozostawił po sobie wyrazisty te-

stament, który realizowała żona Zofi a wraz dziećmi: umiłowanie Ojczyzny 

i  wiedzy oraz wierność Bogu i   wrażliwość na potrzeby innych. Wartości 

te stały się wyznacznikiem ich życia do samego końca. 
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