
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	wojnie	z	bolszewikami	brało	udział	 trzech	nauczycieli	z	myślenickiego	

gimnazjum.		Na	liście	żołnierzy	Wojska	Polskiego	walczącego	z	Armią	Czerwoną	

znaleźli	się:	ksiądz	Józef	Nodzyński,	Józef	Wątorek	i	Stanisław	Matyja.

Ks.	 Józef	 Nodzyński,	 katecheta	 gimnazjum	 w	 Myślenicach.	 Urodził	 się	 11	 lutego	

1885	 roku	 w	 Wieliczce.	 S�więcenia	 kapłańskie	 przyjął	 z	 rąk	 kardynała	 Jana	 Puzyny	

5	 lipca	 1908	 roku.	 W	 latach	 1908-1912	 ks.	 Nodzyński	 był	 wikariuszem	 w	 Kętach.	

Następnie	 został	 skierowany	 do	 Myślenic,	 gdzie	 przez	 dziesięć	 lat,	 od	 1912	 do	

1922	roku,	pracował	 jak	katecheta	w	tamtejszym	gimnazjum.	W	czasie	wojny	polsko

-bolszewickiej	kapłan	zmuszony	był	przerwać	pracę	w	myślenickiej	szkole.	Otrzymał	

powołanie	 do	 Wojska	 Polskiego.	 Krakowska	 kuria	 podjęła	 starania	 o	 zwolnienie	

kapłana	 ze	 służby	 wojskowej.	 Jednak	 Ministerstwo	 Obrony	 Krajowej	 odrzuciło	

wniosek	 kurii.	 W	 wojsku	 ks.	 Nodzyński	 pełnił	 funkcję	 sanitariusza	 i	 pomocy	

duszpasterskiej.	 Po	 zakończeniu	 działań	 wojennych	 duchowny	 wrócił	 do	 pracy	

w	myślenickim	gimnazjum.	Pracę	w	Myślenicach	zakończył	w	1922	roku.	Przełożeni	

skierowali	 go	 wtedy	 do	 Krakowa,	 gdzie	 duchowny	 pełnił	 funkcję	 prefekta	

w	VI	Gimnazjum	i	w	X	Gimnazjum	Z� eńskim.	 	Chwile	grozy	przeżył	w	czasie	okupacji	

hitlerowskiej.	 6	 listopada	 1939	 r.	 został	 aresztowany	w	 czasie	 Sonderaktion	 Krakau.	

Osadzono	 go	 w	 więzieniu	 Montelupich,	 a	 następnie	 wywieziono	 go	 razem	

z	przedstawicielami	polskiej	inteligencji	do	obozu	koncentracyjnego	w	Sachsenhausen.	

Duchowny	 opuścił	 obóz	 w	 lutym	 1940	 roku	 dzięki	 interwencji	 arcybiskupa	 Adama	

Sapiehy.	 Po	 zakończeniu	 wojny	 ksiądz	 pełnił	 jeszcze	 funkcję	 kapelana	 sióstr	

bernardynek	 przy	 kościele	 św.	 Józefa	 w	 Krakowie.	 Ksiądz	 Nodzyński	 zmarł	

w	1954	roku.

Stanisław	 Matyja,	 nauczyciel	 greki	 i	 łaciny	 w	 gimnazjum	 w	 Myślenicach.	 Był	

długoletnim	pracownikiem	myślenickiej	szkoły.	Pracował	tam	od	1912	do	1939	roku.	

W	czasie	wojny	polsko-bolszewickiej	Matyja	otrzymał	powołanie	do	Wojska	Polskiego.	

Po	 zakończeniu	wojny	powrócił	 do	Myślenic	 i	 przez	dziewiętnaście	 lat	 aż	 do	 swojej	

śmierci	uczył	greki	 i	 łaciny	w	myślenickim	gimnazjum.	Przez	 jeden	rok	(1926-1927)	

pedagog	 pełnił	 nawet	 funkcję	 dyrektora	 szkoły	 w	 Myślenicach.	 Zastąpił	 na	 tym	

stanowisku	 pierwszego	 dyrektora	 gimnazjum	 –	 Stanisława	 Pardyaka.	Wśród	 swoich	

wychowanków	 był	 bardzo	 lubiany	 i	 cieszył	 się	 szacunkiem.	 Stanisław	Matyja	 zmarł	

w	Myślenicach		8	stycznia	1939	roku.					

auczyciele	Gimnazjum	w	Myślenicach	
w	wojnie	polsko-bolszewickiej

N
W

Józef	 Wątorek , 	 nauczyciel	 matematyki	 w	 gimnazjum	

w	Myślenicach.	Urodził	 się	10	marca	1881	roku	w	Dobczycach.	

Ukończył	 z	 wyróżnieniem	 elitarne	 gimnazjum	 św.	 Anny	

w	Krakowie.	Następnie	podjął	studia	na	wydziale	matematyczno

-�izycznym	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	w	Krakowie.	Udało	mu	

się	je	dokończyć	na	Politechnice	Lwowskiej.	Po	studiach	Wątorek	

pracował	 jako	 nauczyciel	 matematyki	 i	 �izyki	 w	 gimnazjum	

w	 Stanisławowie.	 Pracę	 zmuszony	 był	 przerwać	 w	 1914	 roku,	

kiedy	 został 	 powołany	 do	 armii 	 austro-węgierskiej .	

W	1915	roku	w	czasie	walk	na	Wołyniu	dostał	się	do	rosyjskiej	

niewoli.	 Do	 rodzinnych	 Dobczyc	 powrócił	 w	 1918	 roku.	 Rok	

później	został	nauczycielem	matematyki	 i	 �izyki	w	myślenickim	

gimnazjum.	 Kiedy	 trwała	 wojna	 polsko-bolszewicka,	 Wątorek	

przerwał	 nauczanie	w	 gimnazjum	 i	 został	wcielony	 do	Wojska	

Polskiego.	 Po	 powrocie	 kontynuował	 pracę	 w	 myślenickim	

gimnazjum.	 Był	 nauczycielem	 w	 tej	 szkole	 do	 1927	 roku.	

Później	 pracował	 	 kolejno	 jako	 wizytator	 szkół	 średnich	

w	 okręgu	 wileńskim	 i	 naczelnik	 wileńskiego	 wydziału	

kuratorium.	 W	 1934	 roku	 pedagog	 przeszedł	 na	 emeryturę.	

W	 czasie	 okupacji	 hitlerowskiej	 prowadził	 tajne	 nauczanie	

w	 swoim	 myślenickim	 mieszkaniu	 mieszczącym	 się	 przy	

ul.	 3	 Maja.	 Józef	 Wątorek	 zmarł	 w	 Myślenicach	 15	 listopada	

1944	roku.	
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