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„Polacy walczyli bardzo dziel -
nie i skutecznie. Odtajnio -
ne archiwa niemieckie po-

dają, że podczas czterech tygodni 
walk stra ty Wehrmachtu wyniosły: 
91 000 zabitych i 63 000 ciężko ran-
nych. Były to największe straty, jakie 
miał ponieść Wehrmacht do czasu bi-
twy o Stalingrad i oblężenia Lenin-
gradu dwa lata później – a przez te 
dwa lata Niemcy podbili prawie całą 
Europę” – pisał amerykański historyk 
i sowietolog Richard Pipes. 

 
Nie koniec, 
lecz początek 
Przegrana kampania z września 1939 r. 
była dla Polaków początkiem wielo-
letniej walki o niepodległość. Walki 
zakończonej dopiero w 1989 r., wraz 
z upadkiem komunistycznego reżi -
mu. Jako naród nade wszystko umi-
łowaliśmy wolność i o nią z determi-
nacją się biliśmy – obierając różne 
drogi: zbrojną i polityczną, w dużych 
i małych organizacjach, w kraju 
i na uchodźstwie. 

Jeszcze we wrześniu 1939 r., gdy 
trwały walki z Niemcami i obrona 
przed Sowietami, zaczęły powsta-
wać zalążki niepodległościowej kon-
spiracji. Powoływano je w trzech nur -
tach. 

Pierwszym była próba odgórnego 
zorganizowania oporu, która zmate-
rializowała się w utworzonej 27 wrze-
śnia 1939 r. Służbie Zwycięstwu Polski 
(SZP), zastąpionej jeszcze przed koń-
cem roku przez Związek Walki Zbroj-
nej (ZWZ). Obok nich zaczęły powsta-
wać struktury podziemia cywilnego, 
z których z czasem zbudowano Pol-

skie Państwo Podziemne. SZP i ZWZ 
tworzone centralnie, miały swym za-
sięgiem objąć cały teren przedwojen-
nej II Rzeczypospolitej. 

Drugim nurtem były partyjne 
„wojskówki”, a więc zbrojne organi-
zacje zakładane przez partie poli-
tyczne, które zeszły do podziemia. 
Największe znaczenie zyskały te bu-
dowane przez ludowców – Bataliony 
Chłopskie i przez narodowców – Na-
rodowa Organizacja Wojskowa i Na-
rodowe Siły Zbrojne, ale swoje para-
militarne organizacje tworzyli też so-
cjaliści czy chadecy. 

 
Podziemie  
regionalne i lokalne 
Trzecim nurtem były organizacje 
o znaczeniu regionalnym czy lokal-
nym, które powstawały – najczęściej 
spontanicznie – w różnych zakątkach 
okupowanej Polski. Tworzyli je z re-
guły przedwojenni oficerowie służby 
stałej, często wzorując się na znanej 
im z młodości Polskiej Organizacji 

Wojskowej. Ten trzeci nurt był zatem 
oddolny, a swym zasięgiem obejmo-
wał czasem dość skromny obszar. 

Jedną z takich organizacji była Taj -
na Armia Polska – budowana w War-
szawie i na Mazowszu, ale mająca sieć 
organizacyjną także na przykład w Kiel-
cach czy Lublinie. Innym przykładem 
jest Komenda Obrońców Polski utwo-
rzona przez żołnierzy Korpusu Och -
rony Pogranicza – początkowo w Lu-
blinie, ale później rozbudowana o ko-
lejne okręgi. 

W Krakowie konspiracyjną Orga-
nizację Wojskową założył późniejszy 
dowódca Armii Krajowej płk Tadeusz 
Komorowski. Z kolei ppłk Kazimierz 
Pluta-Czachowski, wzorując się 
na schemacie organizacyjnym Dy-
wersji Pozafrontowej utworzył Orga-
nizację Orła Białego. Obejmowała 
ona trzy okręgi: krakowski (z pod -
okręgiem rzeszowskim), kielecki i ślą-
ski. 

Te trzy nurty organizowania nie-
podległościowego oporu współist-
niały ze sobą, czasem się przeplatały, 
będąc świadectwem olbrzymiej spo-
łecznej determinacji i woli walki 
o niepodległy kraj. Wiele z nich sca-
liło się następnie z pionem wojsko-
wym Polskiego Państwa Podziem-
nego – a więc ze Związkiem Walki Zbroj-
nej, przemianowanym w 1942 r. w Ar-
mię Krajową. 

Jednak były i takie struktury, 
które działały samodzielnie. Jedną 
z nich była utworzona w 1941 r. przez 
Augustyna Suskiego Konfederacja 
Tatrzańska. Lokalna organizacja, która 
dla Podhala miała istotne znaczenie, 
także jako przejaw sprzeciwu wobec 
kolaboracyjnego zjawiska Goralen -
volku.

Podporucznik rezerwy Augustyn Suski, przyszły twórca Konfederacji 
Tatrzańskiej, podczas ćwiczeń wojskowych w 1938 r.
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WIELE DRÓG – JEDEN CEL

PRZEGRANA KAMPANIA 
Z WRZEŚNIA 1939 R. 
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WOJCIECH SZATKOWSKI 

„Goralenvolk” – czyli 
„naród góralski” 
był w czasie okupa-

cji niemieckiej lat 1939–1945 naj-
bardziej zorganizowaną na zie-
miach polskich formą kolabora-
cji z nazistami. To smutna, a mo-
mentami także tragiczna i czar -
na karta w historii Podhala. Jest 
to temat do dzisiaj nielubiany. 
Historia współpracy części gó-
rali pod halańskich z okupantem 
hitlerowskim nadal wywołuje 
na skalnej ziemi skrajne emocje. 
Nie dziwmy się. 

 Tymczasem koncepcja ta 
była elementem polityki nie-
mieckiej, której głównym ce-
lem było podzielenie narodu 
polskiego i jego dalsza ekster-
minacja. Była to także koncep-
cja pasująca do rasowej poli-
tyki III Rzeszy i poszukiwania 
germańskich śladów na zie-
miach polskich. W poniższym 
tekście przybliżyć warto te 
osoby, które związały się z tą 
koncepcją i najważniejsze dzia-
łania grupy kolaborantów. 

 
„Góralski książę” 
Wacław Krzeptowski przystą-
pił do współpracy z wrogiem 
prawdopodobnie po tzw. góral -
skiej pielgrzymce na Jasną Górę 
w październiku 1939 r. Tę bez-
płatną wycieczkę zorganizo-
wała administracja niemiec ka 
oraz Witalis Wieder, należący 
do siat ki wywiadu hitlerowskie -
go na Pod halu już przed wojną 
(od 1934 r. działał w Zakopa-
nem).  

Wyprawa miała na celu 
zbliżenie Niemców i górali, 
a także pokazanie tym ostat-
nim, że klasztor na Jas nej Gó-
rze, mimo działań wojennych 
września 1939 r., nie ucierpiał. 
Okupanci nadali jej znaczenie 
propagandowe. 

W tzw. prasie gadzinowej 
ukazały się fotografie z tego wy-
darzenia. Swoją drogą była to 
znakomita okazja, by bliżej po-
znać bardziej znaczących i wpły-
wowych górali. Wśród nich Wa-
cława Krzeptowskiego - niewąt-
pliwie jedną z najbardziej tragicz-
nych postaci związanych z Gora-
lenvolkiem - któremu impono-
wało, że jest nazywany przez 
Niemców „góralskim księciem”. 

Zachowało się zdjęcie, 
na którym Krzeptowski ubra -
ny w odświętny strój góralski 
pozuje do fotografii. Wykona -
no je na schodach prowadzą-
cych do gmachu głównego Mu -
zeum Tatrzańskiego, przy ulicy 
Krupówki 10. Nad wejściem 
znajdował się wtedy krzyżyk 

niespodziany (przypominający 
kształtem swastykę). 

Wacław mocno uwierzył 
w swoją rolę „zbawcy” góralsz-
czyzny i w to, że to właśnie on 
uratuje górali w zaistniałej kry-
tycznej sytuacji. Krzeptowski 
stał się w rękach niemieckich wi-
zytówką Goralenvolku. Na po-
nad pięć lat związał się z tą ideą 
i zapłacił za to, jak się miało póź-
niej okazać, najwyższą cenę. 

Warto dodać, że krewny 
Wacława, Józef Krzeptowski, 
stanął po drugiej stronie bary-
kady i pozostał wierny Polsce. 
Został kurierem tatrzańskim 
placówki ZWZ-AK „Zagroda” 
i ponad 50 razy pokonał trasę 
Zakopane–Budapeszt. Takich 
bohaterów było więcej: He-
lena Marusarzówna, Bronek 
Czech, Stanisław Marusarz, ku -
rierzy i partyzanci z Podhala 
udowodnili, że koncepcja Go-
ralenvolku była całkowicie obca 
prawdziwej góralszczyźnie. 

Drugim twórcą i głównym 
propagatorem tej idei był Hen-
ryk Szatkowski. Nazywano go 
w Zakopanem „Dzidkiem”. 
Szatkowski przybył pod Tatry 
na początku lat 30. Fascyno-
wały go góry, narty i sami gó-
rale. Wyrazem tego był cho-
ciażby fakt, że w 1933 r. w Kra-
kowie wziął ślub z Marią z do -
mu Stopka-Olesiak. Piękną góral -
ką, mieszkającą na Krzeptów-
kach. Dzięki swym wpływom 

i znajomościom przeforsował 
kilka inicjatyw, które doprowa-
dziły do rozwoju turystyki w re-
jonie Zakopanego i Tatr Pol-
skich, takich jak: budowa kolei 
linowych na Kasprowy Wierch 
(1936 r.) i Gubałówkę (1938 r.), 
a także organizacja mistrzostw 
świata FIS w lutym 1939 r.  

Nie krył nigdy fascynacji 
Niemcami, a jesienią 1939 r. 
stał się ich oficjalnym współ-
pracownikiem. Pełnił funkcję 
tłumacza podczas spotkania 
Hansa Franka z Krzeptowskim 
w listopadzie 1939 r. w Zakopa-
nem (jest widoczny na zdjęciu 
tuż obok Franka), a w grudniu 
tego roku przygotował dla pra -
sy niemieckiej artykuł „Die Go-
ralen”. Pisał odtąd dla władz 
okupacyjnych teksty udowad-
niające, że górale pochodzą 
od Gotów (Germanów). 

Według przekazów rodzin -
nych został przez hitlerowców 
przymuszony do współ pracy. 
Nawet jeśli tak było, to stał się 
„mózgiem” akcji góralskiej, 
pracował też nad aktami praw-
nymi, które miały wydzielić gó-
rali z narodu polskiego. Po za-
kończeniu II wojny światowej 
zniknął z Podhala i dosłownie 
przepadł bez wieści. 

 
Kolaboranci 
z pierwszych stron gazet 
Oprócz wyżej wymienionych 
do kolaboracji w samym Zakopa-

nem przystąpili Stefan i Andrzej 
Krzeptowscy oraz Józef Cukier. 

Stefan był kuzynem Wa-
cława Krzeptowskiego, magi-
strem praw i oficerem rezerwy 
Wojska Polskiego. Finał dzia-
łalności w czasie okupacji był 
dla niego straszliwy – zesłanie 
w 1945 r. na Syberię i śmierć  
24 sierpnia 1948 r. w sowiec-
kim łagrze we wsi Baldejówka 
w powiecie Stalińsk. Kilka ty-
sięcy kilometrów od Zakopa-
nego i Tatr oraz górali, których 
podobno chciał poprzez współ -
pracę z Niemcami uchronić 
przed zagła dą... 

Z kolei Andrzej Krzeptow-
ski, oficer rezerwy Wojska Pol-
skiego, to przedwojenny świet -
ny sportowiec (dwukrotny olim -
pijczyk z Chamonix i Saint Mo-
ritz). Był sztandarowym pol-
skim narciarzem, chlubą Pol-
skiego Związku Narciarskiego 
i dziewięciokrotnym mistrzem 
Polski w sko kach narciarskich, 
kombinacji norweskiej, biegu 
na 18 kilometrów, sztafetach 
i slalomie. Znanym powszech-
nie z kadrów filmu „Biały ślad” 
(1932 r.), w reżyserii Adama 
Krzeptowskie go. W czasie woj -
ny stanął na czele zakopiań-
skiej komórki Komitetu Góral-
skiego - najsilniejszej z 19 de-
legatur Komitetu. Tak jak Wa-
cław, Andrzej zapłacił za kola-
borację najwyższą cenę. Pod-
czas przesłuchania go przez 

funkcjonariuszy NKWD był 
bity i torturowany. 26 lutego 
1945 r. zażył truciznę i zmarł 
w szpitalu św. Łazarza w Kra-
kowie.  

Z Niemcami związała się 
także pewna część działaczy 
przedwojennego Stronnictwa 
Ludowego, którzy kolaboro-
wali, chcąc w wielu wypad-
kach uchronić się przed aresz-
towaniami i niemieckim terro-
rem.  

Jednym z nich był Józef 
Cukier, przedwojenny prezes 
Związku Górali, który w swoim 
odczuciu miał przystąpić do ko -
laboracji na zasadzie podobnej 
do współpracy Związku Górali 
z władzami Austro-Węgier 
przed wybuchem I wojny świa -
towej. 

 
Fiasko akcji „G” 
Jesienią 1939 r. akcja „G” uległa 
gwałtownemu przyspiesze-
niu. 4 listopada 1939 r. Krzep-
towski został oficjalnie zapro-
szony przez wysokich dygnita-
rzy niemieckich: Otto Wäch -
tera i Rudolfa Pavlu, do złoże-
nia hołdu Generalnemu Gu-
bernatorowi Hansowi Fran-
kowi na Zamku Wawelskim 
w Krakowie. Zgodził się. 

7 listopada 1939 r. miał 
miejsce tzw. hołd wawelski 
Wacława Krzeptowskiego, wys -
tępującego niejako w imieniu 
wszystkich górali podhalań-

skich. W skład pięcioosobowej 
delegacji weszli: Karolina Gą-
sienica-Roj – stryjeczna siostra 
Wacława, Maria Siuty-Szwab, 
Stefan Krzeptowski, Józef Cu-
kier i Wacław Krzeptowski. 
Wszyscy byli ubrani w piękne, 
odświętne stroje góralskie. 

Prasa niemiecka nadała 
temu wydarzeniu dość duży 
rozgłos. Opublikowano w niej 
bogato ilustrowane artykuły, 
a „hołd” miał być swego ro-
dzaju przypieczętowaniem 
sojuszu góralsko-niemieckie -
go. Ten złowrogi wizerunek 
uścisku rąk Hansa Franka z Wac -
ławem Krzeptowskim zwia-
stował to, co najgorsze – roz-
szerzenie akcji Goralenvolku 
na całe Podhale i jej wydźwięk 
propagandowy. 

Kolejne działania kolabo-
rantów to: 12 listopada 1939 r. 
i wizyta Hansa Franka w Zako-
panem, a później rok 1940 – wi -
zyta na Podhalu Heinricha Him -
mlera. 

Sam Komitet Góralski zos -
tał powołany do życia w 1942 r. 
W tym samym czasie rozpo-
częła się akcja wprowadzenia 
na Podhalu kenkart z literą 
„G” – okupacyjnych dowo-
dów tożsamości pieczętują-
cych w sposób urzędowy od-
rębność górali i Polaków.  

Kenkarty te przyjęło za-
ledwie około 18 procent lud-
ności okupacyjne go powiatu 
nowotarskiego, nieraz w wy-
niku gróźb i szykan oraz ma-
nipulacji ze strony Niemców 
i działaczy Komitetu Góral-
skiego. Oznaczało to w prak-
tyce zupełną klęskę dla kola-
borantów i agitatorów. 

Rok później podjęto pró -
bę stworzenia Legionu Góral-
skiego Waffen SS, ale i te dzia-
łania skończyły się całkowi-
tym fiaskiem. W latach 1943–
1944 widać stopniowe za-
mieranie „akcji góralskiej”, 
a tragicznym jej finałem było 
powieszenie Wacława Krzep-
towskiego na Krzeptówkach, 
20 stycznia 1945 r. przez par-
tyzantów AK.  

 
Proces w willi „Palace” 
Jesienią 1946 r. miał miejsce 
tzw. proces góralski w willi 
„Palace” w Zakopanem, któ-
rego wyrok końcowy okazał 
się być zasadniczo przychylny 
góralom podhalańskim. 

Zdrajców czekało więzie-
nie, ale pro ces – choć przepro-
wadzony w realiach komuni-
stycznej Polski – udowodnił, 
że w zdecydowanej większo-
ści górale pozostali w czasie 
wojny wier ni swojej ojczyźnie.

GORALENVOLK – TRUDNA HISTORIA
W latach 1943–1944 widać stopniowe zamieranie „akcji góralskiej”, a tragicznym jej finałem 

było powieszenie Wacława Krzeptowskiego na Krzeptówkach 20 stycznia 1945 r. przez partyzantów AK

Powitanie Hansa Franka przez Wacława Krzeptowskiego w czasie jego pierwszej wizyty w Zakopanem 
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DAWID GOLIK 

Sprawa kolaboracji niektó-
rych górali z władzami nie-
mieckimi budziła od sa-

mego początku okupacji sprze -
ciw i oburzenie nie tylko spo-
łeczeństwa polskiego, ale też 
rodzącej się konspiracji podle-
głej Rządowi RP na uchodź-
stwie. 

Już w styczniu 1940 r. 
na biurko rezydującego we 
Francji Komendanta Głów-
nego Związku Walki Zbrojnej 
(ZWZ), gen. Kazimierza Sosn-
kowskiego, trafił meldunek 
na temat sytuacji w okupowa-
nym kraju, w którym po raz 
pierwszy poruszono „problem 
góralski”. Pisano w nim: „Po za-
rzuceniu tezy o słowackim cha -
rakterze naszej góralszczyzny, 
Niemcy stworzyli na Podhalu 
sztuczną mniejszość narodo -
wą góralską (die goralische Min -
derheit) w oparciu o zdrajcę 
Wacława Krzeptowskiego”. 

Nieco ponad pół roku póź-
niej podziemne czasopismo 
„Polski Dzwon” komentowało 
to zjawisko już w spokojniej-
szym tonie: „Podhale nie stra-
ciło wiary w Polskę, a stanowi-
sko górali zakopiańskich jest 
raczej wyjątkiem. Kilku zdraj-
ców z Krupówek mimo usilnych 
zobowiązań zyskuje na Podhalu 
coraz mniej zwolenników”. 

Mimo że ostatecznie praw-
dziwa skala współpracy i od-
działywania akcji tzw. Goralen -
volku nie była duża, to w sferze 
propagandowej Niemcy osią-
gnęli niewątpliwie pewien suk-
ces. Polskie Państwo Podziem -
ne było tego świadome, jednak -
że początkowo nie miało moż-
liwości skutecznego przeciw-
stawienia się temu zjawisku.  

 
Chroniąc ludzi 
i struktury 
Podhale przez pierwszy okres 
okupacji niemieckiej było dla 
konspiratorów terenem szcze-
gólnie niebezpiecznym. Miały 
tam miejsce liczne wsypy i aresz-
towania – te największe z 1941 
i 1942 r. doprowadziły niemalże 
do całkowitego paraliżu struk-
tur ZWZ-AK na terenie okupa-
cyjnego powiatu nowotarskie go. 

Niemcy od samego po-
czątku wojny bacznie przyglą-
dali się Tatrom i Beskidom, 
zwłaszcza w kontekście prze-
rzutów przez granicę ludzi 
zmierzających do tworzącego 
się we Francji wojska (nazywa-
nych przez Niemców pogardli-
wie „turystami Sikorskiego”), 

a później w związku z ruchem 
kurierskim przez Słowację 
na Węgry. 

Duża część działań podej-
mowanych przez podziemie 
podhalańskie w latach 1939–
1941 służyło właśnie zabezpie-
czaniu tras przerzutowych oraz, 
równolegle, budowaniu ściśle 
zakonspirowanych placówek, 
mających w przyszłości posłu-
żyć do szkolenia i przygotowy-
wania ludzi na moment wybu-
chu powstania powszechne -
go. Istotne było też scalenie 
z państwową konspiracją in-
nych, często oddolnych struk-
tur, w tym tzw. partyjnych 
wojskówek. Proces ten nastę-
pował powoli a w przypadku 
tradycyjnie silnych na tym te-
renie ludowców, był tym trud-
niejszy, że struktury przedwo-
jennego Stronnictwa Ludowe -
go były doskonale znane dzia-
łaczom Komitetu Góralskiego, 
a sam Krzeptowski był regio-
nalnym liderem tej partii. 

Co istotne, wyznaczenie 
dla podziemia ostatecznego 
celu, którym był ogólnopolski, 
niepodległościowy zryw, po-
czątkowo nie sprzyjało oży-
wionej działalności bojowej. 
Przyjmowanie w szeregi kon-
spiracji nowych ludzi, instalo-
wanie „wtyczek” w niemiec-
kich urzędach i zakładach, 
gromadzenie broni – już samo 
w sobie groziło dekonspiracją, 
natomiast wszelkie aktywniej-
sze występowanie przeciwko 
okupantowi uznawano zasad-
niczo do 1943 r. za przedwcze-
sne, mogące tylko narazić na re-
presje ludzi, którzy potrzebni 
będą w przyszłości. 

Na takiej też zasadzie agi-
tacji góralskiej przeciwstawia -
no się przede wszystkim za po -
mocą przekazywanych z ust 
do ust wytycznych, kolporto-
wano też podziemne, uniwer-
salne w swojej wymowie ko-
deksy moralności obywatel-
skiej oraz przygotowywano ar-
tykuły na łamach podziemnej 
prasy. W takie metody wpisy-
wała się też regionalna działal-
ność Konfederacji Tatrzań-
skiej.  

Bardziej zdecydowane 
kro ki nie były początkowo 
brane pod uwagę. Wierzono, 
że zamach na Wacława Krzep-
towskiego, czy któregoś z in-
nych czołowych działaczy 
Komitetu Góralskiego, skoń-
czy się niemieckim odwetem 
i śmiercią niewinnych ludzi. 
Mimo to na wiecach organi-
zowanych przez Komitet Gó-

ralski słychać było w tłumie 
okrzyki: „Wacuś, Wacuś, be-
dzies wisioł za cosik”. 

 
Wzorem „Szaroty” 
Kiedy na początku 1943 r., już 
po rozbiciu Konfederacji Ta-
trzańskiej i kolejnej fali aresz-
towań wśród podhalańskich 
akowców, podziemie ograni-
czało się tylko do zbierania in-
formacji o aktywnych góral-
skich kolaborantach, do bez-
kompromisowego rozprawie-
nia się ze zdrajcami przystąpił 

Wojciech Bolesław Dusza ps. 
„Szarota” – przedwojenny ma-
rynarz rodem z Odrowąża, któ -
ry utworzył pierwszy działa-
jący na tym terenie oddział 
par tyzancki. Grupa, współpra-
cująca z krakowskimi struktura -
mi organizacji „Miecz i Pług”, 
postawiła sobie za cel likwida-
cję najbardziej skompromito-
wanych współpracą z Niem-
cami Podhalan – w tym liderów 
akcji Goralenvolku. 

Jak zanotował obejmują cy 
w tym czasie funkcję Komen-
danta Obwodu AK Nowy Targ 
mjr Adam Stabrawa ps. „Sza-
łas”: „Pochodząc z Podhala, 
[Dusza] bolał bardzo nad fak-
tem powstania tzw. ruchu Gó-
ralszczyzny z Krzeptowskim 
na czele oraz nad tym, że za du -
żo Górali przeszło na służbę 
niemiecką w charakterze kon-
fidentów. [...] rozpoczął akcje 

uświadamiania ludzi odnośnie 
ruchu Góralszczyzny przez roz-
mowy i pogadanki. Będąc sam 
Góralem wiedział jak do nich 
podejść, rezultaty miał b[ardzo] 
duże. Poszczególnych przy-
wódców ruchu Gór[alskiego] 
ostrzegał przed konsekwen-
cjami w razie niezaprzestania 
swej roboty. Jeśli to nie poma-
gało wysyłał patrol, który kon-
fiskował danemu osobnikowi 
żywność, a samemu wymie-
rzał chłostę”. 

Z reguły taka kara była 
wystarczająca, ale jeśli nie za-
chodziła poprawa zachowa-
nia, to wówczas Dusza decy-
dował o likwidacji danej oso -
by. Nie miał też litości dla kon-
fidentów i zdrajców z polskimi 
kenkartami. Oddział przez za-
ledwie kilka miesięcy działal-
ności wykonał ponad 20 wy-
roków śmierci.  

„Nie wszyscy są »tacy«” 
Grupę „Szaroty” Niemcy zlik -
widowali w październiku 1943 r. 
Jego działalność miała jednak 
przełomowe znaczenie. Oka-
zało się, że okupanci nie byli 
już w tym czasie zaintereso-
wani ochroną aktywistów gó-
ralskich, a za śmierć kolabo-
rantów nie groził odwet w po-
staci rozstrzeliwanych publicz -
nie zakładników – jak to miało 
wielokrotnie miejsce wów-
czas, kiedy ginął Niemiec. Po-
nadto na samych członków 
poszczególnych Delegatur Ko-
mitetu Góralskiego padł blady 
strach. Jeśli jeszcze dotąd li-
czyli na jakiekolwiek korzyści 
ze współpracy z Niemcami, to 
w tym momencie pozbawieni 
byli wszelkich złudzeń co 
do swego przyszłego losu. 

Począwszy od połowy 
1944 r. likwidacją działaczy 
Goralenvolku zajęła się też 
Armia Krajowa – funkcjonu-
jąca już w tym czasie bardziej 
otwarcie i mająca w terenie 
kilka silnych oddziałów par-
tyzanckich. Wyroki na zdraj-
cach wykonywali sami gó-
rale. Jak podkreślał cytowany 
już mjr Stabrawa: „b[ardzo] 
pięknym objawem wśród na-
szych ludzi (głównie mło-
dych chłopaków wiejskich) 
jest b[ardzo] duże poczucie 
wstydu za »góralszczyznę«. 
Martwią się b[ardzo], co też 
sobie myśli o nich cała Polska 
i nieśmiało proszą, aby za-
znaczyć, że przecież tutaj nie 
wszyscy są »tacy«”. 

Do końca wojny zginęli 
z rąk żołnierzy patroli likwi-
dacyjnych AK m.in. Tadeusz 
Kęsek ze Szczawnicy, Jakub 
Hurkała z Krościenka nad Du-
najcem, Ludwik Michałczak 
z Tylmanowej, Maria Siuty-
Szwab z Witowa oraz sam 
Wacław Krzeptowski.  

Wielu mniej szkodliwych 
działaczy czekały kary chłosty. 
Kiedy patrol AK dotkliwie po-
turbował sekretarza Delega-
tury Komitetu Góralskiego w Ra -
bie Wyżnej Bolesława Trybu -
łę, ten miał powiedzieć: „Szko -
da, że Panowie nie przybyli 
wcześniej, gdyż rozjaśniłoby 
mi się wcześniej w głowie”. 

Na łamach wydawanej 
mniej więcej w tym samym 
czasie podziemnej „Rzeczpo-
spolitej Polskiej” pisano bez ja-
kichkolwiek wątpliwości, że 
nastąpił ostateczny „koniec 
Goralenvolku” i „kompromita -
cja »góralskiej polityki« [Han -
sa] Franka”. 

WACUŚ, BEDZIES WISIOŁ
 Do końca wojny zginęli z rąk żołnierzy patroli likwidacyjnych AK 

m.in. Tadeusz Kęsek ze Szczawnicy, Jakub Hurkała z Krościenka nad Dunajcem, Ludwik Michałczak z Tylmanowej, 
Maria Siuty-Szwab z Witowa oraz sam Wacław Krzeptowski

Partyzanci 
z Oddziału 
Specjalnego AK 
ppor. cc Feliksa 
Perekładowskiego 
ps. „Przyjaciel”.  
Grupa ta w grudniu 
1944 r. wykonała 
wyrok śmierci 
na uczestniczce 
„hołdu wawelskiego”
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Podhalańscy 
współpracownicy 

oddziału „Szaroty” 
przed szkołą 

w Ludźmierzu. 
Stoją od prawej: 

Albin Skawski (drugi), 
Franciszek Turza (trzeci),  

Józef Szczęch (piąty), 
Józef Borzęcki (szósty)
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ZDRAJCÓW 
BEZKOMPROMISOWO 
ZWALCZAŁ BOLESŁAW 
DUSZA PS. „SZAROTA”
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dym odcinku życia społeczne -
go, kulturalnego i gospodarcze -
go”, podtrzymywanie ducha opo -
ru poprzez wydawanie pism pe-
riodycznych, broszur, a także 
oddziaływanie przez wzór oso-
bisty w „duchu bojowo-polskim”. 
Planowano dokształcanie spo-
łeczeństwa i gromadzenie wia-
domości, ale także udzielanie 
pomocy „ludności mało uświa -
domionej” we „wszelkiego ro-
dzaju jej sprawach z władza mi 
niemieckimi”. 

Wśród działań wprost an-
tyniemieckich zakładano też 
„przejmowanie i udaremnianie 
zarządzeń policyjnych władz 
niemieckich w związku z aresz-
towaniami za działalność anty-
niemiecką”, „akcję dywersyjno- 
- ideową wśród samych Niem-
ców”. Ściśle się z tym wszyst-
kim wiązało „demaskowanie 
zdrajców sprawy narodowej 
i ostrzeganie przed nimi pol-
skiego społeczeństwa” oraz 
„mo ralny i fizyczny terror 
na osobach zdrajców narodo-
wych”. 

Statut jednoznacznie stwier-
dzał, że „Konfederacja stoi na sta -
nowisku bezinteresownej pracy 
i walki dla Polski, nie określa 
więc swym członkom żadnych 
praw, uznając, że największym 
prawem konfederata jest prawo 
czynnej i zorganizowanej służ -
by Polsce”. 

W deklaracji ideowej pod-
kreślano to samo: „Nie chcemy 
dla siebie żadnych nagród, przy-
wilejów ni praw, poza tymi, 
które należą się wszystkim pra-
wym Polakom. Walczymy, bo 
tak nam każe nasza polska 
i ludzka cześć, bo tak nam każe 
sumienie Polaka”. 

Zapowiadano automatycz -
ne rozwiązanie Konfederacji 
„z tą chwilą, gdy władzę na zie-
miach polskich obejmie prawo-
wity, demokratyczny Rząd Pol-
ski”. 

 
Sabotaż 
i dywizja w konspiracji 
Suski zamierzał wykorzystać 
już istniejące struktury podha-
lańskiej konspiracji. Porozumiał 
się z mjr. Edwardem Gött-Ge-
tyńskim i por. Eugeniuszem Iwa -
nickim, którzy po aresztowaniu 
płk. Aleksandra Stawarza w stycz -
niu 1941 r. stali na czele stworzo-
nej przez niego regionalnej tzw. 
Dywizji Podhalańskiej w Kon-
spiracji (DPwK). 

Mieszkający w Jordanowie 
Gött-Getyński był zawodowym 
oficerem WP, weteranem walk 
o niepodległość. Iwanicki miesz -
kał w Rabie Wyżnej. Był ofice-
rem rezerwy, inżynierem geo-
dezji i górnictwa. Budowali – w za-
łożeniu – zaczątki przyszłej re-
gularnej dywizji. Niebawem we-
szła ona – na zasadach autono-
mii – w skład Związku Walki 
Zbrojnej.  

Owo przenikanie środo-
wisk i struktur konspiracyjnych 
nie było także przeszkodą w za-
dzierzgnięciu bliskich kontak-
tów przywódców DPwK z Kon-
federacją. We wrześniu 1941 r. 
doszło do porozumienia, w wy-

niku którego Iwanicki i Gött-
Getyński weszli w skład Pla-
cówki Naczelnej, a ich organiza-
cję formalnie uz nano za zbrojne 
ramię KT.  

Tak ukształtował się skład 
kierownictwa KT. Tworzyli je: 
Augustyn Suski jako Naczelnik 
Konfederacji, Tadeusz Popek 
– zastępca i szef działu propa -
gandowo-wydawnicze go, Ja-
dwiga Apostoł – sekretarz i skarb-
nik, Edward Gött-Getyński – szef 
działu wojskowego, Eugeniusz 
Iwanicki – odpowiedzialny za wy -
wiad i ochronę. 

Na łamach podziemnej pra -
sy Konfederaci celnie analizo-
wali sytuację geopolityczną. 
W polityce międzynarodowej nie 
mieli złudzeń ani co do Niemców 
ani w odniesieniu do roli Sowie-
tów. Tadeusz Popek pisał wprost, 
że na wschodzie „biją się nasi 
wrogowie, chociaż wymagania 
doby obecnej uczyniły dziś 
z Rosjan naszych sprzymierzeń-
ców”.  

Mimo niesprzyjających oko-
liczności wojennych Konfede-
racja rozwijała się błyskawicz-
nie. W ciągu kilku miesięcy sta -
ła się szeroko rozgałęzioną or-
ganizacją regionalną. Szybko 
powstały placówki KT aż w 39 
miejscowościach Podhala. Na po -
czątku roku 1942, Konfederacja 
Tatrzańska liczyła co najmniej 
sześćdziesiąt placówek lokal-
nych i dwadzieścia placówek ob-
wodowych. W kręgu jej oddzia-
ływania znalazło się ponad czte-
rystu zaprzysiężonych człon-
ków. 

Najliczniejsze środowisko 
Konfederacji zorganizowano 
w Waksmundzie. I to tam od je-
sieni 1941 r. zaczęto organizo-
wać akcje sabotażowe i dywer-
syjne. Realizowała je grupa do-
wodzona przez Józefa Kurasia 
ps. „Orzeł” (dopiero potem zmie -
ni ów pseudonim na „Ogień”). 
Paraliżowano akcję ściągania 
przez Niemców obowiązko-
wych świadczeń rzeczowych, 
niszczono ewidencje ludności, 
rejestry dochodów i dobytku. 
Organizowano w tym celu noc -
ne napady na okoliczne mle-
czarnie, sołectwa i urzędy gmin -
ne. Niszczono zlewnie mleka, 
zabierano pasy transmisyjne 
w tartakach i młynach.  

Jednak niezakłócona dzia-
łalność Konfederacji trwała za-
ledwie kilka miesięcy.  

 
Okupacyjna rzeczywistość 
To wszystko, co było najpięk-
niejszym rysem w działalności 
Konfederacji, w pewnym sen-
sie stało się przyczyną jej sto-
sunkowo szybkiego zniszcze-
nia. Z jednej strony ideowość 
i czystość intencji zderzyła się 
z brutalną rzeczywistością nie-
mieckiej okupacji. Z drugiej 
– szybki rozwój organizacji nie 
mógł służyć szczelności tajem-
nicy i przestrzeganiu reguł kon-
spiracji.  

Już pod koniec 1941 r. Niem -
cy zacieśniali krąg podejrzeń 
wokół przywódców KT. Zako-
piańskie gestapo przeprowa-
dziło rewizję w domu Suskiego. 

Jednak okupanci niczego nie 
znaleźli. 

Przywódca Konfederacji 
wziął to za dobrą monetę. Spo-
tkał się z mieszkającym w Za-
kopanem artystą-malarzem 
Stanisławem Wegnerem-Ro-
manowskim. Znali się ze stu-
diów jeszcze sprzed wojny. 
Uzgodnili wykorzystanie We-
gnera w kolportażu tajnej, wy-
dawanej przez KT, niemiecko-
języcznej prasy dywersyjnej 
w Zakopanem. Wegner otrzy-
mywał więc tajną prasę oraz 
wewnętrzne dokumenty orga-
nizacyjne. Poznał wielu działa-
czy KT, w tym człon ków Pla-
cówki Naczelnej.  

W drugiej połowie stycz-
nia 1942 r. pojawiły się informa-
cje, że Wegner jest niemieckim 
agen tem wprowadzonym do or -
ganizacji. Teoretycznie takie 
zagrożenia konfederaci rów-
nież brali pod uwagę. 

W statucie KT pisano, że 
„przewidziane są kary: degra-
dacja w hierarchii konfederac-
kiej, publiczne napiętnowanie 
w organach Konfederacji, aż 
do kary śmierci włącznie”. Za-
raz potem dodatkowo stwier-
dzano, że „zdrada świadoma 
karana jest śmiercią”. Te pierw-
sze łatwo było wykonać. Swo-
isty komfort zapewniała moż-
liwość wycofania się z decyzji 
pomyłkowych lub opartych 
o niewystarczające przesłanki. 

Gorzej z wyrokiem śmier ci. 
Czym innym było rozważać to 
teoretycznie, a czym innym pod-
jąć tego rodzaju decyzję, kiedy 
podejrzewanym o zdradę jest 
„jeden z nas”. Czy można wziąć 
na swoje sumienie morderstwo 
na człowieku, jeśli nie ma się ab-
solutnej pewności o jego winie? 
Według statutu postanowienia 
Placówki Naczelnej wymagały 
jednomyślności.  

Na 25 stycznia 1942 r. zwo-
łano specjalne zebranie władz 
Konfederacji. Burzliwa dysku-
sja trwała całą noc. Istniały po-
szlaki. Natomiast nie było osta-
tecznych, niepodważalnych do -
wodów winy. 

Augustyn Suski, targany 
wątpliwościami, po kilku go-
dzinach wycofał zgodę na wy-
rok śmierci na Wegnera. Nie 
chciał zatwierdzić zabójstwa 
potencjalnie niewinnego czło-
wieka. Uznał, że musi być stu-
procentowa pewność. Ten sam 
w sobie szlachetny gest – jak po-
kazał czas – położył się drama-
tycznym cieniem na losach ca-
łej Konfederacji. 

30 stycznia 1942 r. We-
gner-Romanowski ściągnął 
Suskiego do Zakopanego i od-
dał go Niem com. Zanim wieść 
o tym dotarła do innych 
członków konspiracji i ich ro-
dzin, okupanci przeprowa-

dzili aresztowania według list 
przygotowanych przez We-
gnera. 

Aresztowali m.in. Tade-
usza Popka i Gött-Getyńskiego. 
Do 2 lutego 1942 r. ujęli ponad 
trzydzieści osób z Konfederacji 
i innych organizacji konspira-
cyjnych. W drugiej połowie lu-
tego i w marcu 1942 r. areszto-
wali kolejne kilkadziesiąt osób. 
Poddano ich torturom, znaczna 
część trafiła do obozów kon-
centracyjnych, wielu zostało 
zamordowanych. Suski i Gött-
Getyński zginęli w KL Ausch -
witz. Popek został rozstrzelany. 
Apostoł wywieziono do KL Au-
schwitz.  

Konfederacja de facto przes -
tała istnieć. Jej dzieje mozolnie 
odtwarzał po woj nie Sylwester 
Leczykiewicz. To dzięki niemu 
Konfederacja Tatrzańska mo-
gła zaistnieć w szerszej świado-
mości.
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MACIEJ KORKUĆ 

Twórcy Konfederacji Ta-
trzańskiej (KT) szli całko-
wicie w poprzek otaczają-

cej ich rzeczywistości. Z punktu 
widzenia koniunktury wojennej 
był to niemal najgorszy moment. 

Niemcy były u szczytu po-
tęgi. Mijał rok od błyskawiczne -
go pokonania Francji. Właśnie 
podbito Jugosławię i Grecję – bu-
dowano nowy porządek poli-
tyczny na Bałkanach. Niemal 
cały kontynent był pod ich kon-
trolą, a rozpoczęty w czerwcu 
1941 r. atak na Związek Sowiecki 
przez kolejne miesiące przyno-
sił wieści o spektakularnych zwy -
cięstwach Rzeszy. Marzenie o od -
zyskaniu niepodległości przez 
zniewoloną Polskę wydawać 
mogło się mirażem nie do speł-
nienia.  

 
Honor Góralszczyzny 
Powstanie Konfederacji było re-
akcją na zdradę i koniunktura-
lizm części dotychczasowych 
politycznych przywódców Pod -
hala. Wacław Krzeptowski i jego 
współpracownicy już jesienią 
1939 r. postawili wszystko na kar -
tę wojennego zwycięstwa Niem -
ców. I – póki co – czas pokazy-

wał, że przyszłość należy wła-
śnie do takich jak oni, którzy 
szybko potrafili wkomponować 
się w rolę nagle odnalezionych 
„gockich” pobratymców nie-
mieckiego „narodu panów”. 

Wiosną 1941 r. Krzeptowski 
mógł sądzić, że to jego oportu-
nizm będzie się w przyszłości ja-
wić jako przejaw politycznej da-
lekowzroczności i mądrości. Dla 
olbrzymiej części górali umizgi 
do Niemców i hasła odrębności 
„narodu góralskiego” od naro -
du polskiego były obraźliwe.  

Krzeptowski był więc nie 
tylko problemem indywidualnej 
zdrady i kolaboracji z okupan-
tem. Górale uznawali to za plamę 
na ich honorze. A na Podhalu 
pojęcie honoru ściśle związane 
było z poczuciem chłopskiej 
dumy. „Słowo honor miało 
na Podhalu znaczenie uświę-
cone i jakby magiczne” – pod-
kreślał Jan Stachura, miejscowy 
nauczyciel i jeden z najbardziej 
zasłużonych gorczańskich do-
wódców partyzanckich AK. 

I właśnie w takiej atmosfe-
rze Augustyn Suski z Szaflar 
z grupą zaufanych współpra-
cowników postanowił bronić 
honoru polskiej góralszczyzny, 
budując na przełomie maja 

i czerwca 1941 r. konspiracyjną 
Konfederację Tatrzańską. Wbrew 
beznadziejności sytuacji, wbrew 
przytłoczeniu Polaków cięża-
rem zdarzeń. Suski bez więk-
szych problemów znalazł śro-
dowiskowe zrozumienie dla 
swoich planów. Trzon organi-
zacji zaczęli tworzyć Jadwiga 
Apostoł, nauczycielka z Nowe -
go Targu, oraz Tadeusz Popek, 
który w czasie okupacji za-
mieszkał w Waksmundzie.  

To nie było nowe ugrupo-
wanie polityczne. KT miała być 
regionalnym ruchem skupiają-
cym Podhalan ponad podzia-
łami politycznymi, wychodząc 
z założenia, że przynależność 
do Konfederacji nie będzie koli-
dować z działalnością w innych 
organizacjach. Konfederacja nie 
miała być więc konkurencją wo-
bec już istniejących struktur 
konspiracji. Wręcz przeciwnie: 
w jej skład weszli także ludzie 
już zaangażowani w działalność 
podziemia cywilnego i wojsko-
wego. Nikt też od nich nie żądał 
występowania z dotychczaso-
wych struktur konspiracyjnych. 
Dlatego wielki nacisk położono 
na podkreślenie apolityczności 
i ponadpartyjności. Skupiono 
się na „walce o wolną, niepod-

ległą i demokratyczną” Rzecz-
pospolitą Polską.  

Potwierdzeniem takiego 
oblicza ideowego miała być ro -
ta przysięgi: „W obliczu Boga 
Wszechmogącego i Jego Matki, 
Polskiej Korony Królowej, To-
bie Polsko, Ojczyzno moja, o moc 
swoją z wrogiem walcząca te-
raz i o wyzwolenie, ślubuję służ -
bę i wierność aż do ostatniej 
w sercu kropli krwi. A że nie 
zdradzę i – jako członek Konfe-
deracji Tatrzańskiej – praw jej 
bojowych i tajemnic dochowam, 
braciom swoim w walce o Pol-
skę wszystkie swe siły oddam, 
Ty mi dopomóż Boże!”.  

 
„Bojowe kadry” 
Całość struktury konspiracyjnej 
oparto o pięcioosobowe komór -
ki, „dobrane na zasadzie wza-
jemnej znajomości, koleżeń-
stwa i zaufania”, zwane placów-
kami lokalnymi. Każda z nich 
w założeniu miała stać się oś -
rodkiem kadrowym, na którego 
bazie w przyszłości miał po-
wstać oddział wojska wielkości 
plutonu lub kompanii. Według 
„Regulaminu placówek lokal-
nych” KT „każdy konfederat 
jest żołnierzem, którego chwi-
lowo odkomenderowano do pra -

cy społeczno-politycznej”, a pla -
cówka była pomyślana jako 
„kadra, naokoło której w chwili 
decydującej mobilizuje się bo-
jowy pluton czy kompania”.  

Według statutu trzy pla-
cówki lokalne tworzyły placów -
kę obwodową; trzy obwodowe 
– placówkę okręgową; trzy okrę-
gowe – placówkę główną. Każda 
z placówek głównych miała być 
organem wykonawczym stoją-
cej na szczycie struktury rów-
nież pięcioosobowej Placówki 
Naczelnej. Ta powoływała ze 
swego grona naczelnika Konfe-
deracji (został nim Suski). 

Placówka Naczelna była 
samodzielnym kierownictwem 
całej organizacji, niepodlegają-
cym już żadnemu zwierzch-
nictwu – oprócz państwowego. 
To także zaznaczono, jako wy-
raz łączności z dążeniami na-
rodu do niepodległości. W sta-
tucie organizacji zapisano więc, 
że Placówka Naczelna „organi-
zacyjnie podlega tylko Rzą-
dowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a woj skowo Naczelnemu 
Dowództwu Wojsk Polskich, 
względnie Organizacji Konspi-
racyjnej – Woj skowej, stojącej 
pod rozkazami Naczelnego 
Wodza”. 

Deklarowano, że „konfede-
ratem może zostać każda osoba 
narodowości polskiej, której od-
danie się Polsce i Jej sprawie oraz 
czystość jej patriotycznych in-
tencji została zagwarantowa na 
świadectwem jednego z człon -
ków Placówki Naczelnej lub 
Głównej, względnie co najmniej 
dwóch członków którejś z pla-
cówek podrzędnych”. 

Jako zadanie Konfederacji 
wyznaczono przygotowywanie 
i szkolenie „bojowych kadr” 
do walki zbrojnej o niepodle-
głość i „zwalczanie Niemców 
i niemieckości w każdej osiągal-
nej dziedzinie oddziaływania”. 

„Deklaracja ideowa” KT 
stwierdzała wprost: „Jesteśmy 
żołnierzami polskimi, którzy 
w oczekiwaniu na dany przez 
Polskę znak do ostatecznej wal-
nej rozprawy, trwając w czyn-
nym, zorganizowanym pogoto-
wiu, przygotowują teren, gro-
madzą środki bojowe, ostrzą swe 
bronie i umysły, niszczą siły 
przeciwnika na wszystkich do-
stępnych dla nich odcinkach 
wewnętrznej pracy społeczno-
politycznej”.  

Dostrzegano także potrze -
bę utwierdzania „polskości w du -
szach i sercach Polaków na każ-

POLSKOŚĆ PRZECIW HAŃBIE
„Przemyśloł hań całom robotę, jako się będziemy Krzeptowskiemu prociwić, bo tak ostać ni może! Tako hańba…” 

– tak o Augustynie Suskim, przywódcy Konfederacji Tatrzańskiej, pisała Jadwiga Apostoł-Staniszewska. 
On sam pisał: „Nie ma żadnej siły, która by zmieniła istotną rzeczywistość, a która mówi każdym swym szczegółem, 

każdym uderzeniem serca, tonem muzyki, linią ornamentu, każdym ciosem w budowlach 
– o Polsce i polskości, o odwiecznych zaczynach polskości w duszy górala, Podhala i Tatrach. Nie jest to zasługa 

ani bohaterstwo, że Podhale i górale to Polska i Polacy, jest to fakt, którego nie zmieni jakiś tam Wacek czy arcyhitler”

Deklaracja ideowa Konfederacji Tatrzańskiej
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Tadeusz Popek, 
zastępca naczelnika Konfederacji Tatrzańskiej zamordowany 
przez Niemców na dziedzińcu willi „Palace” w Zakopanem 
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Porucznik Eugeniusz Iwanicki 
– w Placówce Naczelnej Konfederacji Tatrzańskiej 
odpowiedzialny za wywiad i ochronę

Major Edward Gött-Getyński, 
dowódca Dywizji Podhalańskiej w Konspiracji, 
zamordowany w obozie KL Auschwitz
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RAFAŁ OPULSKI 

Podczas wojny przez po-
łudniową granicę Pod -
hala przeszło tysiące pol -

skich patriotów. Zajmujący 
się przerzutami górale często 
powtarzali: „chociażby Niem -
cy stanęli wzdłuż granicy i po-
łapali się za ręce, my i tak 
przejdzie my”. 

Podobny upór reprezen-
towali członkowie regionalnej 
Konfederacji Tatrzańskiej, któ-
rych wyróżniała chęć zdjęcia 
z górali odium „krzeptowsz-
czyzny”. Podkreślał to naczel-
nik organizacji Augustyn Suski, 
który opisywał Wacława Krzep -
towskiego, twarz Goralenvol -
ku, jako „stwora nierogatego” 
fałszywie zapewniającego 
Niemców, że wszyscy górale 
wyrzekli się Polski. 

 
Cel nadrzędny: 
niepodległość 
Oczywiście najważniejszym 
celem Konfederacji Tatrzań-
skiej było wyzwolenie Polski 
spod okupacji niemieckiej. 
Konfederaci przedstawiali się 
jako członkowie „podhalań-
skiej linii bojowej do walki 
z ogólnoludzkim, a szczegól-
nie naszym, ciemiężącym nas 
od wieków, narodowym wro-
giem”. Najważniejszym doku-
mentem programowym orga-
nizacji była jednostronicowa 
deklaracja ideowa, w której 
zapowiedziano nastanie wol-
nej, niepodległej i demokra-
tycznej Polski oraz podkre-
ślono polskość górali: „słowo 
»góral« znaczy to samo co 
»Polak z ducha i krwi«”. 

Ważnymi dokumentami 
były także „Ogólna instrukcja 
konspiracji”, „Regulamin placó-
wek lokalnych” i dosyć szczegó-
łowy statut, którego sporą część 
można z powodzeniem sko-
piować do regulaminów każ-
dej instytucji edukacyjnej wol-
nej Polski.  

Wśród różnych jego punk-
tów wyróżnić należy art. 6, przed -
stawiający jeden z celów dzia-
łania: „utwierdzenie Polski i pol-
skości w duszach i sercach Pola -
ków na każdym odcinku życia 
społecznego, kulturalnego i gos -
podarcze go”. 

W dokumentach progra-
mowych uznano zwierzch-
ność legalnego Rządu Polskie -
go na uchodźstwie i Naczel-
nego Wodza, kilkukrotnie pod -
kreślano konieczność walki 
z Niemcami oraz potępiono 
wszelką formę kolaboracji z oku -
pantem. 

Konfederaci popierali tak -
że politykę prowadzoną przez 
rząd gen. Władysława Sikorskie -
go, w tym przywrócenie sto-
sunków dyplomatycznych ze 
Związkiem Sowieckim w 1941 r. 
Obszar działalności Konfederacji 
podzielono na placówki głów -
ne, obwody konfederackie i pla -
cówki lokalne zgodnie z waż -
ną zasadą konspiracji, żeby 
opierać się na niewielkiej ilości 
osób rozsianych gęsto po całym 
obszarze działania. Obowiąz-
kiem każdego członka Konfe-
deracji było podejmowanie ak-
tywności na rzecz wyzwolenia 
Polski. Rozumiano to szeroko, 
nie tylko jako przygotowywa-
nie się do walki zbrojnej z Niem -
cami, ale także podejmowanie 
działalności propagandowej 
i edukacyjnej. 

W statucie zapowiedzia -
no cykliczne wydawanie pe-

riodyku, szkolenia patriotycz -
ne dla społeczności lokalnej, 
tworzenie bibliotek oraz, na co 
warto zwrócić szczególnie 
uwagę, zbieranie wspomnień 
i relacji świadków okrucień-
stwa Niemców.  

 
Informować Polaków, 
przestrzegać Niemców 
Referentem działu propagan-
dowo-wydawniczego i jedno-
cześnie zastępcą naczelnika 
był Tadeusz Popek, który dzię -
ki pracy w kancelarii niemiec-
kiej policji kryminalnej w No-
wym Targu, zapewniał konfe-
deratom dostęp nie tylko do cen -
nych informacji, ale także apa-
ratu radiowego, maszyny do pi -
sania i papieru. W mieszkaniu 
Jadwigi Apostoł zorganizo-
wano powielarnię gazetek i ulo-
tek. 

Konfederaci odbijali na po-
wielaczu oraz rozpowszechniali 
„Wiadomości polskie” i „Na pla-
cówce”. Według Sylwestra Le-
czykiewicza, w trudnych wa-
runkach konspiracji, ukazało 
się kilkanaście numerów tego 
pierwszego w nakładzie około 
100 egzemplarzy oraz około 
40 numerów drugiego w na-

kładzie od 150 do 200 egzem-
plarzy. Prasa Konfederacji po-
ruszała różnorodną tematykę, 
pełniąc przy tym szereg funk-
cji: informacyjną (rozpowszech -
nianie prawdziwych wiado-
mości), mobilizacyjną (zagrze-
wanie Polaków do walki i opo -
ru), psychologiczną (podtrzy-
mywanie społeczeństwa na du -
chu) i demoralizującą (osłabia-
nie morale Niemców). 

Do momentu rozbicia or-
ganizacji na początku 1942 r. 
ukazało się również kilka nu-
merów podziemnego pisma 
„Der freie Deutsche” („Wolny 
Niemiec”), które podobnie 
jak materiały dywersyjne wy-
twarzane przez ZWZ-AK w ra-
mach akcji „N”, ukazywało 
się w rodzimym języku oku-
panta. Redakcją tego pisma 
zajmował się doskonale wła-
dający niemieckim Aleksander 
Stromenger. Pozostawiano je 
w miejscach, w których prze-
bywali funkcjonariusze III Rze-
szy i folksdojcze: w urzędach, 
sklepach, kinach. 

Pisano o marnotrawieniu 
wysiłków militarnych Niemiec 
przez członków partii nazi-
stowskiej NSDAP, kłamstwach 

propagandy oraz zbliżającej 
się klęsce (choć był to rok suk-
cesów Wehrmachtu na fron-
cie wschodnim), wzywając 
samych Niemców do obalenia 
Hitlera, dopóki nie jest za póź -
no.  

 
Przeciwko 
ślepej zemście 
Konfederaci informowali spo-
łeczeństwo Podhala o prawdzi-
wej sytuacji na frontach II woj -
ny światowej oraz okrucień-
stwach i kłamstwach okupan ta. 

Naczelnik organizacji prze-
strzegał jednak przed ślepą ze-
mstą wymierzoną w znienawi-
dzonego wroga, co wydaje się  
aktualne także w kontekście 
współczesnych konfliktów 
zbrojnych. 

Pisał on: „zachowaj nas 
Boże przed mordowaniem lu-
dzi bezbronnych lub tych, któ-
rzy prosząc o łaskę, broń rzu-
cają na ziemię. Taka krew bez-
cześci i plami na całe życie, 
taka krew ciąży na duszy jak 
przekleństwo”. 

Poddawano też w wątpli-
wość prawdziwość niemiec-
kich komunikatów wojennych, 
informowano o olbrzymich 

stratach Wehrmachtu na fron-
cie wschodnim i podkreślano 
nieuchronność zwycięstwa 
Polski. 

W ważnym artykule pt. 
„Mrzonki nowego ładu” z lip -
ca 1941 r. zdemaskowano plany 
Niemców wobec Słowian, któ-
rzy mieli być „zgnieceni i star -
ci” z powierzchni ziemi. Mimo 
iż zwracano także uwagę na apo-
lityczność organizacji („nie mie-
szamy się do żadnych rozgry-
wek społeczno-politycznych 
między Polakami”), to część 
artykułów w ostrych słowach 
atakowała przeciwników poli-
tyki gen. Sikorskiego. 

W wielu tekstach podkre-
ślano konieczność współpracy 
wszystkich Polaków, niezależ-
nie od opcji politycznych. Zgod -
nie z postulatem realistów na-
leżało najpierw pokonać wspól -
nego wroga, a dopiero później 
uszczegóławiać sprawy orga-
nizacji wolnej i demokratycz-
nej Polski. „W przeciwnym ra-
zie” – jak czytamy w „Wiado-
mościach polskich” – „narodo-
wiec nie będzie miał narodo-
wej, ale żadnej Polski”.  

Wzywano także do niepo-
słuszeństwa wobec okupan-
tów, w tym rezygnacji z wyjaz-
dów na roboty do Niemiec i nie-
kupowania prasy gadzinowej. 
Najmocniej piętnowano zdraj-
ców, nazywając ich „pełzają-
cymi u nóg szwabskiego guber-
natora”. 

W trakcie swojej krótkiej 
i intensywnej działalności Kon-
federacja Tatrzańska wzmac-
niała opór wobec Niemców 
w latach największej potęgi  
III Rzeszy. 

 
„Na nas 
świat się nie kończy” 
Mieszkańcy Podhala wspomi-
nali, że działalność propagan-
dowo-wydawnicza organizacji, 
choć krótka, to skutecznie pięt-
nowała zdrajców skupionych 
wokół akcji Goralenvolku. 

Niemcy stosunkowo szyb -
ko wpadli na trop Suskiego i je -
go współpracowników, a do ka-
towni gestapo w Zakopanem 
trafiło wielu konfederatów. „Na 
nas świat się nie kończy” – po-
myślała wtedy jedna z nich, Ja-
dwiga Apostoł.

OBLICZE IDEOWE I DZIAŁALNOŚĆ 
PROPAGANDOWA 

KONFEDERACJI TATRZAŃSKIEJ
Mimo wprowadzonego przez Niemców terroru, już od pierwszych dni okupacji rozwijała się pod Tatrami 

działalność podziemia niepodległościowego

Winieta 
przygotowywanej 
w języku 
niemieckim 
i kolportowanej 
wśród 
Niemców 
gazetki 
„Der freie 
Deutsche”
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STANISŁAW APOSTOŁ 

Jadwiga Apostoł urodziła 
się w 1913 r. w Nowym Tar -
gu jako najstarsza z trójki 

rodzeństwa. Ojciec był organi-
stą, matka krawcową. W 1932 r. 
ukończyła Seminarium Na-
uczycielskie w Nowym Targu, 
ale z powodu braku pracy 
na Podhalu, musiała wyjechać 
aż do mickiewiczowskiego 
No wogródka, gdzie przez 7 lat 
była nauczycielką w przyklasz-
tornej szkole sióstr nazareta-
nek. 

Na każde wakacje wraca -
ła jednak do rodzinnego do mu. 
Pozna ła wówczas młodego na-
uczyciela i poetę z Szaflar, Au-
gustyna Suskiego. Wspólne wy -
cieczki w Tatry, wspólne zain-
teresowania, zbliżyły ich do sie -
bie.  

Jadwigę wybuch wojny 
zastaje w Nowym Targu. Już 
jesienią 1939 r. włącza się wraz 
z całą rodziną w akcję prze-
rzutu przez Słowację i Węgry 
polskich oficerów, zmierzają-
cych do odtwarzanej we Fran-
cji polskiej armii. Warunki są 
sprzyjające. Dom Apostołów 
stoi na odludziu. Poza tym są 
tu dwie córki „na wydaniu”, 
toteż „mają prawo” kręcić się 
tam młodzi, nawet obcy lu-
dzie. Sporo osób domyśla się 
jednak, co to są za „kawalero-
wie”… 

Znajomi zaczynają przy-
nosić: a to worek ziemniaków, 
a to połeć słoniny. Przy okazji 
mrugają znacząco: „Wom sie to 
przydo. Ponoć mocie jakichsi 
gości”. A zbiegli oficerowie 
mu szą tu pomieszkać parę dni, 
zanim zbierze się odpowiednio 
duża grupa, po którą przyjdzie 
zaufany przewodnik.  

Hasło, którym legitymują 
się szukający schronienia ofi-
cerowie, brzmi dowcipnie: 
„Czy tu mieszkają Apostoło-
wie, którzy pokazują drogę 
do nieba?”. Odzew: „Tak, ale 
najpierw trzeba z nimi wypa-
lić fajkę pokoju”.  

 
Przeciw góralskiej 
zdradzie 
Akcja przerzutów na Węgry 
trwała aż do klęski Francji 
w czerwcu 1940 r. W tym cza-
sie Niemcy oraz paru góral-
skich karierowiczów zainicjo-
wali tzw. Goralenvolk. Jakkol-
wiek Pod halanie nie przyzna-

wali się masowo do narodo-
wości góralskiej, a już tym bar-
dziej nie pragnęli być niemiec-
kim mięsem armatnim – dla 
Jadwigi był to ogromny cios. 
Gdy cała Polska z godnością 
znosi okupację, tylko na uko-
chanym Pod halu pojawia się 
zdrada. Toteż, gdy do jej drzwi 
zapukał Popek, legitymując 
się właściwym hasłem i pli-
kiem konspiracyjnych ulotek, 
już wspólnie zajęli się ich dal-
szym kolportażem.  

Tadeusz Popek urodził 
się w 1915 r. w Chodenicach 
(obecnie dzielnica Bochni). 
W 1939 r. był studentem polo-
nistyki na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Gdy w akcie sa-
botażu już na początku wojny 
wraz z bratem Edwardem roz-
kręcili tory i pociąg z żołnie-
rzami niemieckimi wykoleił 
się, musieli uciekać. Zamiesz-
kali na Pod halu.  

Jadwiga i Tadeusz organi-
zują radio, maszynę do pisania 
i powielacz. Wtedy dołącza 
do nich Augustyn Suski. Już 
w trójkę powołują Konfedera-
cję Tatrzańską. Tadeusz zo-
staje jej sekretarzem, Jadwiga 
skarbnikiem. 

Do Konfederacji przystę-
puje wielu patriotów, m.in. 
pra cujący w niemieckiej poli-
cji kryminalnej Bernard Mróz. 
Załatwia on pracę w Kripo tak -
że dla Popka. Obaj konfedera -
ci przenoszą zatem radio do „ja-
skini lwa”, tam nasłuchują ko-

munikatów i tam na niemiec-
kiej maszynie piszą ulot ki.  

Powielane są one potem 
w domu Apostołów, gdzie ro-
dzice Jadwigi stoją na czatach. 
Ojciec Wincenty, pozorując 
prace ogro dowe, w razie poja-
wienia się kogoś podejrzane -
go, bije młot kiem w motykę, 
a obserwują ca go przez okno 
matka Magdalena biegnie 
wtedy na strych, żeby pomóc 
ukryć powielacz. 

Konfederacja została roz-
bita w styczniu 1942 r. W jej 
szeregi wkrada się agent ge-
stapo, dawny kolega Suskiego 
ze studiów. Gdy wywiad Kon-
federacji ustalił, że jest pro-
wokatorem, wydano nań wy-
rok śmierci. Suski, który po-
czątkowo głosuje za, po na-
myśle odmawia podpisania 
wyroku.  

Jadwiga uznaje to za og -
rom ny błąd. Namawia pozosta-
łych, aby na jakiś czas „zniknąć 
z oczu” Niemcom. Lekceważą 
jej obawy. Wyjeżdża zatem 
sama do Bogdanówki, gdzie 
w górskim przysiółku Polana, 
zagubionym w bezdrożach Be-
skidu Średniego, ukrywa się 
w gospodarstwie konfederata 
Franciszka Słoniny. 

Jej najgorsze obawy spraw -
dzają się. 30 stycznia 1942 r. 
Niemcy, posługując się przy-
gotowaną przez konfidenta li-
stą, masowo aresztują konfe-
deratów. Pojmani zostają m.in. 
Suski i Popek. 

Ostatnie chwile wolności 
Przewiezieni do osławionej 
zakopiańskiej katowni „Pa-
lace”, konfederaci przetrzy-
mywani są początkowo w du-
żej sali na parterze. 

O świcie, wykorzystując 
poranne „zaspanie” wartow-
nika, Popek wraz Janem Dziel-
skim zaproponowali podnie-
sienie naokiennych rolet. Za-
raz potem otworzyli okno, wy-
skoczyli, pokonali ogrodzenie 
i pognali przed siebie. Roz-
dzielili się natychmiast, a Po-
pek, aby zmylić trop policyj-
nym psom, przebiegł kilkaset 
metrów korytem potoku. Była 
zima, był mróz, biegł lodowa-
tym nurtem… Przemoczony 
ukrył się w szopie z sianem. 
W nocy dotarł, brnąc bezdro-
żami w śniegu, do wsi Sieroc-
kie. Tam w chałupie konfede-
rata Franciszka Bąka zaopie-
kowano się uciekinierem. 

Przybyły potajemnie za-
ufany lekarz opatrzył odmro-
żone stopy Popka, a następnie 
zakopanego w furę siana prze -
wieziono go na Polanę, gdzie 
ukrywała się już Jadwiga. Te-
raz ona zajęła się Tadeuszem. 

Udana ucieczka podnio-
sła na duchu konfederatów, 
zwłaszcza że Niemcy za po-
moc w ujęciu Popka wyzna-
czyli 10 tys. zł nagrody.  

Gdy Popek doszedł do zdro -
wia, założyli „szkółkę” dla kil-
korga dzieci, z odciętej od świa -
ta Polany. Nawiązali też kon-

takt z ukrywającymi się w Gor -
c ach konfederatami, próbują-
cymi sformować oddział par-
tyzancki. 

Niestety, gestapo wytro-
piło łączniczkę, która krążyła 
między Gorcami a Polaną. Ko-
bieta nie wytrzymała tortur 
i nocą 22 sierpnia 1942 r. przy-
prowadziła eses manów. Ja-
dwiga i Tadeusz zostali ujęci. 

Niemcy, w odwecie za bra -
wurową ucieczkę, szczególnie 
mścili się na Popku. Był bity 
i obwożony po Podhalu, by 
wskazał innych konfederatów. 
Na noc – przykuwano go za rę -
ce i nogi do ściany. Nie wydał 
nikogo. 

17 września 1942 r. został 
rozstrzelany na dziedzińcu 
„Palace”, a Jadwiga zesłana 
do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. W obo-
zach (później Malchov i Leip -
zig) przebywała do kwietnia 
1945 r., kiedy to udało się jej 
uciec z transportu. Po mie-
siącu tułaczki szczęśliwie do-
tarła do domu. 

 
W „ludowej” Polsce 
Po wojnie, gdy ruszył proces 
działaczy Goralenvolku, Jadwi -
ga została wezwana na świad -
ka. Uczestniczyła wówczas 
w ekshumacji szczątków Tade-
usza Pop ka, którego miejsce 
pochów ku na zakopiańskim 
cmentarzu wskazał stary gra-
barz. Roz poznała go. Ciało było 
bardzo dobrze zachowane… 

W lutym 1949 r. Jadwiga 
zostaje ponownie aresztowa -
na – tym razem przez Urząd 
Bezpieczeństwa (UB). Nie wie 
za co. W śledztwie pytana jest 
o konfederacką działalność. 
Opowiada ze szczegółami o za -
sadach konspiracji, o Placówce 
Naczelnej.  

W rzeczywistości jednak 
jest oskarżona, jakoby wszyst -
ko to, co zdziałała przeciwko 
Niem com w szeregach Konfe-
deracji, wykonywała już po woj -
nie, jako łączniczka Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość” – z in -
tencją obalenia „władzy ludo-
wej”. Sąd docenia „pracę twór-
czą” UB i skazuje Jadwigę Apo-
stoł na 5 lat więzienia. Po pół 
roku, na mocy amnestii, zosta -
je zwolniona. 

Przyjeżdża do Zakopane go, 
udaje się na cmentarz i stwier -
dza, że grobu Tadeusza Popka 
już nie ma. W miejscu, gdzie się 
znajdował, są nowe pochów ki, 
stary grabarz nie żyje, a za nią 
stale kręcą się agenci UB. Ma 
zakaz wykonywania zawodu, 
nie może znaleźć także żadnej 
innej pracy. Nikomu nie wolno 
zatrudnić osoby skazanej. Ja-
dwiga postanawia zatem szu-
kać swojego miejsca w Szczeci-
nie, gdzie po ukończeniu tech-
nikum budowlanego pracuje 
w biurze projektowym.  

Nigdy nie udało się jej us -
talić miejsca pochówku Tade-
usza. Bolała nad tym bardzo, 
zwłaszcza że jego matka i brat, 
którzy za swoją konfederacką 
działalność zginęli w obozach 
koncentracyjnych, także nie 
mieli miejsca, gdzie można by 
zapalić im znicz… 

 
Na 100-lecie urodzin 
rondo w Nowym Targu 
Po przejściu na rentę Jadwiga 
Apostoł pisze pamiętniki, wier-
sze oraz wydaje dwa tomy wspo-
mnień: „Echa okupacyjnych 
lat” (1970 r.) i „Nim zbudził się 
dzień” (1976 r.). Po śmierci mę -
ża Ludwika Staniszewskiego 
wra ca do Nowego Targu. Włą-
cza się aktywnie w niezależny 
ruch patriotyczny. Umiera 2 lu-
tego 1990 r. 

W 2014 r., dla uczczenia 
100-lecia jej urodzin, rondo 
w Nowym Targu, zlokalizo-
wane w pobliżu zburzonego 
domu Apostołów, otrzymało 
imię Jadwigi Apostoł-Stani-
szewskiej.

KONFEDERACKIE FILARY 
– JADWIGA APOSTOŁ I TADEUSZ POPEK

Założycielami Konfederacji Tatrzańskiej, obok naczelnika Augustyna Suskiego, 
byli także Jadwiga Apostoł i Tadeusz Popek. Ich historia była nie mniej dramatyczna niż losy twórcy góralskiej konspiracji

Jadwiga Apostoł jako więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau
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ARKADIUSZ 
STEFANIAK-GUZIK 

Przywódca Konfederacji 
Tatrzańskiej (KT) – poeta 
i żołnierz Augustyn Suski 

przyszedł na świat 8 listopada 
1907 r. w Szaflarach jako jedno 
z sześciorga dzieci Ludwika 
i Marianny Haschir. Do dziś 
możemy oglądać jego rodzin -
ny dom zlokalizowany na skrzy -
żowaniu ulicy, której jest pa-
tronem i Roli Galicowej. 

W Szaflarach ukończył też 
szkołę podstawową, a następ-
nie uczył się w gimnazjum w są-
siednim Nowym Targu. Przez 
wszystkie cztery lata nauki co-
dziennie chodził do szkoły 
pieszo. W 1926 r. zdał maturę 
i rozpoczął studia na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, 
które przerwał ze względu 
na trudności finansowe. Roz-
począł wtedy służbę wojsko -
wą, po zakończeniu której po-
nownie rozpoczął studia w Kra-
kowie, tym razem polonistykę 
(ukończył ją w czerwcu 1935 r.). 

Zaczął też wtedy pisać po-
ezję w języku polskim i w gwa-
rze góralskiej, a jego twórczość 
spotykała się z wyrazami uzna-
nia – w 1935 r. tomik jego wier-
szy został wydany przez czaso-
pismo „Marchołt”, a w 1937 r. ut -
wory poety opublikowano też 
w „Poezji młodego Podhala” wy -
danej przez Koło Polonistów UJ. 
Suski publikował również na ła-
mach regionalnej „Gazety Pod -
halańskiej”.  

 
Ludowa konspiracja 
W czasie studiów Suski związał 
się po raz pierwszy z ruchem lu-
dowym. Działał m.in. w  Stowa-
rzyszeniu Literatów Ludowych, 
a pracując później na Wołyniu, 
zaangażował się w lokalne struk-
tury Związku Młodzieży Wiej-
skiej RP „Wici”, łącząc to z ak-
tywnością na rzecz samego 
Stronnictwa Ludowe go.  

Od 1934 r. wykładał histo-
rię ruchu ludowego, kulturę 
ludową, język polski, proble-
matykę współczesnej Polski 
i historię powszechną na Uni-
wersytecie Ludowym w Mi-
chałówce, a do 1938 r. był kie-
rownikiem Uniwersytetu Lu-
dowego w Rożynie. Spędzając 
wakacje w rodzinnych stronach 
poznał młodą nauczycielkę – Ja-
dwigę Apostoł, z którą plano-
wał utworzenie Uniwersytetu 
Ludowego w Szaflarach. Po-
mysły te zostały przekreślone 
przez atak III Rzeszy na Polskę. 

Wybuch wojny zastał Sus -
kie go na Wołyniu. O tym okre-

sie jego życia wiemy stosun-
kowo niewiele, poza tym że 
w maju 1940 r. próbował uciec 
spod okupacji sowieckiej i prze -
dostać się do Generalnego Gu-
bernatorstwa. Został jednak 
aresztowany i wywieziony przez 
Niemców na roboty w Sudety. 
Dopiero rok później, w maju 
1941 r., zwolniono go i wów-
czas powrócił do rodzinnych 
Szaflar. Od razu włączył się 
tam w działalność konspiracyj-
nego Stronnictwa Ludowego 
funkcjonującego pod kryp toni -
mem „Roch”.  

Na aktywność Suskiego 
w tym czasie szczególny wpływ 
miała niemiecka akcja tworze-
nia tzw. Goralenvolku. Nie mo -
gąc znieść hańby jaka spadła 
na górali w związku z tym zja-

wiskiem, w myśl swoich słów 
„Honor nakazuje, by Goralen -
volk został zdławiony przez 
samych Podhalan”, postano-
wił odpowiedzieć na tę zdradę 
założeniem organizacji, której 
celem będzie walka zarówno 
z okupantem niemieckim, jak 
i z krzeptowszczyzną. 

Tak właśnie powstała Kon -
federacja Tatrzańska. Jej celem, 
jak zapisano w deklaracji ide-
owej, była nie tylko walka 
o wolną, niepodległą i demo-
kratyczną Polskę ramię w ramię 
z innymi działającymi organiza-
cjami, ale też rehabilitacja górali. 

Suski podkreślał: „W pierw-
szym rzędzie pragniemy nadać 
znowu świętalność [tak w ory-
ginale] i niewzruszoną powagę 
owej bezwzględ nej, a przyćmio -

nej nieco przez »krzeptowsz-
czyznę« prawdzie, że słowo 
»góral« znaczy to sa mo, co »Po-
lak z ducha i krwi«”. 

Już pod koniec maja 1941 r. 
przygotował statut i deklara-
cję ideową KT, a w czerwcu 
po opracowaniu regulaminu 
placówek lokalnych i ogólnej 
instrukcji konspiracji, Konfe-
deracja mogła rozpocząć swo -
ją działalność. Na czele organi-
zacji stała Placówka Naczelna, 
a jej naczelnikiem był Augu-
styn Suski pod pseudonimem 
„Stefan Brus”. Jego zastępcą 
został Tadeusz Popek ps. „Wac -
ław Tatar”, Jadwiga Apostoł  
ps. „Barbara Spytkowska” ob-
jęła funkcję sekretarza.  

W szczytowym okresie 
działalności Konfederacja Ta-

trzańska pod wodzą Suskiego 
swoim zasięgiem objęła całe 
Podhale, liczyła około 400 
członków, 60 placówek lokal-
nych oraz 20 placówek obwo-
dowych. 

Prowadzono też działal-
ność sabotażową i dywersyjną, 
jednak Suski przede wszyst-
kim angażował się walkę pro-
pagandową. W dalszym ciągu 
pisał też wiersze. W jednym 
z nich przeczytać możemy: „Bę -
dziemy żyć!… Bo siłą naszą mo -
carny duch, którego złamać 
żadna bezprawna siła nie zdo -
ła… Bo siłą naszą – to wielka 
myśl, co w złotą przyszłość 
woła. Zginą twe syny – to nic. 
Ale zostanie serce narodu, co 
bije, woła przez krew, tyranię 
i łzy – »przetrwamy!« – i choć 
koniec daleko, przetrwamy!…”. 

 
W niemieckich sidłach 
Suski został aresztowany w Za -
kopanem 30 stycznia 1942 r. 
Zdradził go Stanisław Wegner-
Romanowski, kolega Suskiego 
z okresu studiów działający 
w tym czasie jako agent nie-
miecki. Zdobył on zaufanie Su-
skiego, przekazując mu listę 
zakopiańskich gestapowców. 
Pomimo licznych sygnałów, że 
jest on zdrajcą, Suski nie zgo-
dził się na wykonanie na nim 
wyroku śmierci z powodu bra -
ku jednoznacznych dowodów. 
Kilka dni po specjalnym zebraniu 

Placówki Naczelnej KT, Wegner 
zaprosił Suskiego na spotkanie 
do Zakopanego, gdzie czekał 
już na niego SS-Hauptsturm-
führer Robert Weismann, szef 
zakopiańskiego gestapo.  

Kilka dni później Niemcy 
aresztowali pozostałych przy-
wódców organizacji oraz współ-
pracujących z nimi żołnierzy 
lokalnych struktur Związku 
Walki Zbrojnej, „Rocha” i in-
nych konfederatów, m.in. Jana 
Dzielskiego ps. „Warecki” z  Dzia -
łu, późniejszego żołnierza Bry-
gady Świętokrzyskiej NSZ. 

Suski więziony był w zako-
piańskiej siedzibie gestapo, 
willi „Palace”, a następnie 
w Tarnowie. 28 marca przybył 
do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, gdzie otrzymał nu-

mer obozowy 27 399. Zmarł 
w obozie z wycieńczenia nie-
spełna dwa miesiące po przy-
wiezieniu – 24 maja 1942 r.  

 
Pamięć przetrwała 
Suski nie doczekał spełnienia 
swojego marzenia, jakim było 
utworzenie Uniwersytetu Lu-
dowego w Szaflarach. Udało się 
go powołać do życia jesienią 
1946 r., ale działał stosunkowo 
krótko, bo zaledwie do 1951 r. 
Jego spuścizna literacka rów-
nież nie została zapomniana. 
Najpierw nakładem Ludowej 
Spółdzielni Wydawniczej uka-
zały się w 1966 r. „Utwory zeb -
rane”, a w 2010 r. wydano 
„Wier sze, gawędy, listy” jego 
autorstwa.  

Pamięć o naczelniku Kon-
federacji Tatrzańskiej jest ży -
wo kultywowana na Podhalu 
– jest patronem m.in. corocz-
nego konkursu recytatorskiego 
„Strofy o Ojczyźnie”, jego imię 
noszą Zespół Szkół Centrum 
Szkolenia Rolniczego w No-
wym Targu i Szkoła Podstawo -
wa w Szaflarach. W Nowym 
Targu i Szaflarach ma też swoje 
ulice.  

Powstały poświęcone mu 
tablice na rodzinnym do mu, 
w szkole jego imienia, został 
też wymieniony na tablicy 
upamiętniającej 75. rocznicę 
powołania do życia KT, która 
znajduje się w Nowym Targu 
na elewacji Szkoły Podstawo-
wej nr 5 im. Konfederacji Ta-
trzańskiej, pomniku upamięt-
niającym zamordowanych 
mieszkańców Szaflar w czasie 
II wojny światowej oraz na ta-
blicy upamiętniającej pole-
głych uczniów, absolwentów 
i profesorów nowotarskiego 
gimnazjum, znajdującej się 
w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Seweryna Goszczyńskiego 
w No wym Targu. W końcu 
w 2002 r., w centrum jego ro-
dzinnych Szaflar, stanął po-
święcony mu pomnik.  

Postanowieniem prezy-
denta RP z 26 listopada 2020 r., 
obok m.in. Wojciecha Bolesła -
wa Duszy ps. „Szarota” – do-
wódcy pierwszego podhalań -
skie go oddziału partyzanckie -
go i mjr. Adama Stabrawy ps. 
„Szałas”, „Borowy” – dowódcy 
1. Pułku Strzel ców Podhalań-
skich AK, Suski odznaczony 
został pośmiertnie Krzyżem 
Orderu Krzyża Niepodległości 
za „wybitne zasługi w obronie 
suwerenności i niepodległości 
Państwa Polskiego”. W ten 
sposób trafił też symbolicznie 
do panteonu podhalańskich 
bohaterów narodowych.

BO SIŁĄ NASZĄ MOCARNY DUCH
Augustyn Suski: „W pierwszym rzędzie pragniemy nadać znowu świętalność i niewzruszoną powagę owej bezwzględnej,  
a przyćmionej nieco przez »krzeptowszczyznę« prawdzie, że słowo »góral« znaczy to samo, co »Polak z ducha i krwi«”

Pomnik Augustyna Suskiego wzniesiony w Szaflarach w 60. rocznicę jego śmierci
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PAMIĘĆ O NACZELNIKU 
KONFEDERACJI 

TATRZAŃSKIEJ JEST 
ŻYWO KULTYWOWANA 

NA PODHALU


