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Urodził się 8 stycznia 1886 roku w Zakliczynie w powiecie myślenickim. 

W 1907 roku ukończył Gimnazjum im. św. Jacka w Krakowie. Następnie 

podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Studiując, miał dwuletnią przerwę na służbę w armii austriackiej w latach 

1909-1910. Służył w 16. krakowskim pułku Obrony Krajowej. Rolińskiego 

ponownie powołano do wojska w sierpniu 1915 roku w czasie działań 

wojennych. Po ukończeniu szkoły wojskowej w Opawie został wcielony do 

100. pułku piechoty i wysłany na front włoski, na którym przebywał do 

sierpnia 1918 roku. Kiedy skończyła się I wojna światowa weteran armii 

austriackiej zaciągnął się do Wojska Polskiego, otrzymując przydział do 

13. pułku piechoty w Krakowie. W 1919 roku Roliński został zatrudniony 

w Ministerstwie Spraw Wojskowych, awansując na porucznika, a później na 

kapitana (w 1933 roku). Po przejściu w stan spoczynku w 1929 roku podjął 

pracę w Komendzie Miasta Krakowa. We wrześniu 1939 roku Roliński, jako 

oficer w stanie spoczynku przebywał na wschodzie Rzeczypospolitej. Został 

schwytany przez Sowietów i osadzony w obozie w Starobielsku. Jego 

nazwisko znalazło się na wykazie NKWD jeńców obozu starobielskiego pod 

pozycją 2868. Kapitan Henryk Roliński został zamordowany przez NKWD 
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w Charkowie wiosną 1940 roku. 

Urodził się 4 lutego 1909 roku w Myślenicach. Był synem Jakuba i Karoliny 

ze Święchów. Ojciec Józefa pochodził z Sieprawia, rodzina matki pochodziła 

z Myślenic. Rodzina Sudrów zamieszkiwała Górne Przedmieście. Po 

zakończeniu służby wojskowej Józef Suder został funkcjonariuszem Policji 

Państwowej. Służył na posterunkach w Sosnowcu, a później w Starachowicach 

w województwie kieleckim. W momencie wybuchu wojny funkcjonariusz był 

kawalerem. Po inwazji sowieckiej z 17 września 1939 roku policjant 

znalazł się w sowieckiej niewoli i trafił do obozu w Ostaszkowie. Józef 

Suder został zamordowany przez NKWD w Kalininie i pochowany w Miednoje.

Urodził się 17 czerwca 1904 roku w Myślenicach. Był synem Jakuba i Karoliny 

ze Święchów. Po zakończeniu służby wojskowej podjął służbę w Policji 

Państwowej. Był komendantem posterunku policji w miasteczku Poryck 

znajdującym się w powiecie włodzimierskim w województwie wołyńskim. 

Przed wojną Władysław Suder ożenił się z Aleksandrą Szczerbińską i miał 

z nią syna Ryszarda. Po inwazji Armii Czerwonej z 17 września 1939 roku 

komendant posterunku w Porycku dostał się do sowieckiej niewoli i trafił 

jak tysiące polskich policjantów do obozu w Ostaszkowie. Podobnie jak 

brat Józef został zamordowany przez NKWD w Kalininie. Pochowany 

w Miednoje. Rodzinę Władysława Sudra Sowieci deportowali do Kazachstanu. 

Żona i syn policjanta wrócili z zesłania do Polski jesienią 1945 roku.

Urodził się 24 kwietnia 1894 roku w Samborze. Był synem Rudolfa 
i Walentyny. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną, 
następnie uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie. Po maturze podjął studia 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed wojną 
Szantroch działał w Polskich Drużynach Strzeleckich w Tarnowie 
i Myślenicach. Kiedy wybuchła I wojna światowa przerwał studia na UJ 
i zgłosił się jako ochotnik do Legionów Polskich. Od sierpnia 1915 roku 
do października 1918 roku służył w armii austriackiej. Wraz 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości Szantroch wstąpił do Wojska 
Polskiego. W 1919 roku otrzymał stopień podporucznika sanitariusza 
i zatwierdzenie przydziału do 37. pułku piechoty. Wyszedł z wojska 
w stopniu kapitana i powrócił na przerwane przez wojnę studia. W 1922 
roku ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym 
podjął pracę jako asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej tej uczelni. 
Uzyskał tam doktorat w zakresie nauk medycznych. Były legionista 
kontynuował pracę naukową, zostając w 1933 roku docentem, a w 1936 roku 
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego anatomii opisowej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był autorem wielu publikacji naukowych 
z dziedziny medycyny. W okresie międzywojennym Zygmunt Szantroch często 
przebywał w Myślenicach, udzielając mieszkańcom pomocy medycznej. Latem 
1939 roku profesor i oficer Wojska Polskiego został zmobilizowany do 
Kadry Zapasowej Wojskowego Szpitala Okręgowego nr V w Krakowie. Po 17 
września 1939 roku dostał się do sowieckiej niewoli. Kapitan został 
osadzony w Starobielsku. Jego nazwisko figuruje na liście NKWD jeńców 
obozu starobielskiego pod pozycją 3706. Wiosną 1940 roku funkcjonariusze 
sowieckiej policji politycznej zamordowali w Charkowie profesora 

 

Zygmunt Szantroch 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Władysław Szpara
Urodził się 17 stycznia 1894 roku w Ropczycach w powiecie dębickim 
(obecnie ropczycko-sędziszowski). Był synem Konstantyna. W rodzinnym 
mieście ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Kiedy po I wojnie 
światowej Polska odzyskała niepodległość Stanisław Szapara został 
funkcjonariuszem Policji Państwowej. Służbę zaczął od stopnia 
posterunkowego. Po kilku latach służby i przejściu odpowiednich szkoleń 
policjant awansował na stopień przodownika i został Komendantem 
Posterunku Policji w Sieprawiu w powiecie myślenickim. W 1937 roku 
przełożeni przenieśli funkcjonariusza z Sieprawia do Komendy Powiatowej 
Policji w Myślenicach. Na początku września 1939 roku przodownik Szpara 
wraz ze swoim przełożonym komisarzem Piotrem Jurczakiem – Komendantem 
Powiatowym Policji w Myślenicach wycofał się z 10. Brygadą Kawalerii 
płk. Stanisława Maczka na wschód. Po 17 września 1939 roku wzięty do 
niewoli przez Sowietów. Będąc policjantem Szpara trafił do obozu 
w Ostaszkowie. Jego nazwisko figuruje na liście wywozowej NKWD jeńców 
obozu ostaszkowskiego z kwietnia 1940 roku – numer listy 016/2 poz. 17. 
Stanisław Szpara został zamordowany przez NKWD w Kalininie. Pochowano 
go w zbiorowej mogile w Miednoje.


