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Synowie wietrzychowskiej ziemi 

Uczennice klasy II a  - Martyna Michniak, Karolina Dębińska, 

Aleksandra Mikina i Zuzanna Zabiegała wspólnie z  nauczycielką Moniką 

Kosman włączyły się w realizację IX edycji projektu IPN „Kamienie 

Pamięci”, który w roku szk. 2017/2018 jest pod hasłem: „Nieznany 

bohater niepodległości 1914 – 1939”.  Projekt służy upamiętnieniu osób – 

zwyczajnych ludzi, których poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość 

naszego kraju.  

Zadaniem uczestników tegorocznej edycji było odnalezienie osób – 

zwyczajnych ludzi z lokalnej społeczności, którzy  działali na rzecz niepodległości 1914 – 

1939, walcząc bądź wpływając na kształtowanie się granic i budowę II Rzeczypospolitej. 

Zadanie nie należało do łatwych, bowiem upływ czasu sprawił, że pamięć o przodkach, którzy 

walczyli w obronie ojczyzny, czy podejmowali decyzje o jej losach, powoli przykrywa kurz 

historii. 

Postanowiliśmy przyglądnąć się czterem postaciom, które łączy troska o losy ojczyzny 

i jej kształt oraz miejsce urodzenia. 

 

Osobą, która miała realny wpływ na budowanie II RP był 

patron Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach - Stanisław 

Miłkowski. Należał on do grona najwybitniejszych działaczy 

Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” i Stronnictwa Ludowego. 

Szczególną rolę odegrał jako ideolog ruchu ludowego głoszący 

zasady agraryzmu. 

Urodził się 6 czerwca 1905 roku w Sikorzycach. Rodzice 

– Jan Miłkowski i Marianna z domu Bratko - prowadzili 

niewielkie gospodarstwo rolne. Rodzinny dom Miłkowskich 

mieścił się na posesji, którą obecnie zamieszkują państwo 

Polanowie (siostra Stanisława -   Marianna wyszła za mąż za 

Józefa Polana). Warto również przypomnieć fakt, iż Stanisław 

Miłkowski był wujkiem znanego poety Tadeusza Nowaka (ur. 11.11. 1930). 

W 1926 r.  Stanisław ukończył gimnazjum w Tarnowie i zaczął studiować polonistykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po trzech latach zrezygnował z niej na rzecz prawa, 
którego absolwentem został w 1934 r. Równocześnie odbył też Wyższy Naukowy Kurs 
Spółdzielczy na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
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Już w trakcie studiów Stanisław Miłkowski pełnił różnorodne funkcje w organizacjach 
społecznych i politycznych związanych z ruchem wiejskim. Pracował jako: 

 prezes Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej; 

 prezes Ogólnopolskiego Związku Akademickiej Młodzieży Ludowej; 

 wiceprezes krakowskiego Związku Młodzieży Wiejskiego „Wici” 

 prelegent ZMW głoszący podczas kursów dla młodzieży wiejskiej idee 
agraryzmu; 

 wiceprezes Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej 
Polskiej „Wici”; 

Czynnie współpracował  Zofią i Ignacym Solorzami - pedagogami i instruktorami 
Uniwersytetów Ludowych, Józefem Marcinkowskim, Stanisławem Mierzwą – działaczami 
ruchu ludowego oraz Wincentym Witosem.  

Stanisław Miłkowski był propagatorem idei agraryzmu, którego kluczowym 
zagadnieniem była reforma rolna, ale także wprowadzanie innowacji, elektryfikacja wsi, 
tworzenie punktów skupu płodów rolnych, zakładanie spółdzielni spożywczych, 
mleczarskich, kredytowo – zapomogowych oraz edukacja środowiska wiejskiego. Swoje 
poglądy agrarystyczne wyrażał na licznych organizowanych dla młodzieży wiejskiej kursach, 
m.in. odbywających się w rodzinnych stronach – Otfinowie, Przybysławicach. 

Stanisław Miłkowski był przewodniczącym struktur podziemnego Stronnictwa 
Ludowego „Roch”. 26 sierpnia 1944 r aresztowany przez gestapo, najpierw został 
przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a w marcu 1945 r. trafił do obozu 
w Bergen-Belsen. Zmarł tam z wycieńczenia tuż przed końcem wojny. 

Twórcę agraryzmu i pamięć o nim przypomina imię szkoły, nadane 31 sierpnia 1997r., 
sztandar oraz obelisk na cmentarzu w Wietrzychowicach, odsłonięty w 1975 roku w 70 – tą 
rocznicę urodzin Stanisława Miłkowskiego. W miejscu tym wmurowano również urnę z 
prochami z obozu w Bergen – Belsen. 

 
 

 Z ziemią Wietrzychowic połączeni są za pośrednictwem swoich rodziców bracia 

Franciszek i Władysław Bratko z Pasieki Otfinowskiej. Franciszek i Władysław, to synowie 

Jana Bratko z Sikorzyc i Salomei z domu Gała (wywodzącej się z Wietrzychowic, z posesji, na 
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której obecnie stoi Szkoła Podstawowa ) zgłosili się dobrowolnie do Wojska Polskiego, tak jak 

ponad 100 tysięcy innych młodych chłopców, by bronić swojej ojczyzny. Wszyscy 

odpowiedzieli zgodnie na apel Wincentego Witosa o mobilizację w walce z bolszewickim 

najeźdźcą. 

  

Franciszek Bratko urodził się 9 lipca 1900 roku w Sikorzycach, ukończył cztery klasy 

szkoły podstawowej, ale jak wspomina jego syn Stanisław „ potrafił czytać i posługiwał się 

pięknym kaligraficznym pismem”, wspólnie z rodzicami prowadził niewielkie gospodarstwo w 

Pasiece Otfinowskiej.  

Franciszek wstąpił 11 czerwca 1920 roku 

do 67 Pułku Piechoty stacjonującego w Brodnicy 

i jak wynika z map przedstawiających  marsz 

bojowy pułku,  walczył na północno –

wschodnich terenach dzisiejszej Rzeczpospolitej 

– Franciszek wspominał o ciężkiej wędrówce, 

nocach spędzonych w lesie, w wykopanym 

dołku, pod warstwą liści. Nie wziął bezpośrednio 

udziału w Bitwie Warszawskiej , gdyż 

najprawdopodobniej w okolicach Zambrowa lub 

Ostrowa, na przedpolach Warszawy w 

bezpośrednim starciu na bagnety  20 – letni 

Franciszek doznał ataku serca w wyniku stresu 

bojowego, przez co trafił do szpitala polowego. 

Po tym incydencie Franciszek już nie wrócił na 
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front, lecz został przeniesiony do 57 pułku piechoty, z którym dotarł w grudniu 1920 do 

garnizonu w Poznaniu. Z zapamiętanej przez syna relacji Franciszek był bliskim pomocnikiem 

generała w stanie spoczynku Rajmunda Baczyńskiego. Prawdopodobnie F.  Bratko pełnił 

służbę około trzech lat. Franciszek Bratko zmarł 12.06.1987r. 

Władysław Bratko był o dwa lata młodszym bratem Franciszka. Wiadomo, że także 

wstąpił do Wojska Polskiego – 5. Pułku Strzelców Konnych w Tarnowie i jak wynika z 

oznaczeń na mundurze uzyskał stopień starszego kaprala. W skład 5. pułku weszły 4 

dywizjony kawalerii, które  jako kawaleria dywizyjna brały udział w działaniach wojennych w 

latach 1919-1920. Służba wojskowa w kawalerii była służbą ciężką i uciążliwą, bowiem koń 

był „ważniejszy” od żołnierza. Najpierw koń był czyszczony, karmiony i oporządzany, a 

dopiero potem żołnierz mógł zaspokoić swoje własne potrzeby bytowe. 

Niestety, brak wiedzy jak długo służył Władysław w wojsku i czym zasłużył sobie na 

stopień kaprala, gdzie walczył…,została tylko pożółkła fotografia w zbiorach syna Franciszka – 

pana Stanisława Bratko. Wiadomo, że po ukończeniu służby Władysław pracował w fabryce 

celulozy w USA, gdzie prawdopodobnie nabawił się pylicy płuc. Wrócił do Polski, nie zdążył 

założyć rodziny, bo w wyniku choroby zmarł w wieku 32 lat. 

Gdyby nie upływ czasu, zapewne wietrzychowska ziemia opowiedziałaby więcej 

podobnych historii – młodych chłopców, którzy walczyli i oddawali swoje życie w szeregach 

armii austriackiej podczas I wojny światowej albo Legionach Piłsudskiego i Wojska Polskiego. 

Na przykład W. Myśliński w książce „A jednak tak było” wspomina działacza ZMW „Wici”- 

Władysława Mandziarę z Miechowic Wielkich, wachmistrza ułanów. 

 

Przeglądając wykaz Legionistów Muzeum Józefa Piłsudskiego,  napotkaliśmy na 

postać – o  bardzo ciekawym życiorysie i ogromnych zasługach dla II Rzeczpospolitej  - to 

Mieczysław Kaplicki (a właściwie Maurycy Kapellner).  Lekarz, działacz społeczny, legionista i 

prezydent Krakowa  urodził się 12 XII 1875 r. w Wietrzychowicach, był synem Jakuba 

Kapellnera, żydowskiego pochodzenia dzierżawcy majątków ziemskich. Gimnazjum ukończył 

w Tarnowie, po czym studiował medycynę w Krakowie i w Wiedniu. W roku 1901 uzyskał 

doktorat na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Gdy był już dorosły postanowił podkreślić swoją polskość spolszczeniem imienia  i 
nazwiska na Kaplicki. Swojego patriotyzmu dowiódł swoimi czynami – był żołnierzem 
I Brygady Legionów, później walczył o polskie granice.  

Po wstąpieniu do Legionów został oddelegowany początkowo do Departamentu 
Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Służbę frontową rozpoczął w 5 pułku 
piechoty jako porucznik lekarz – awansowany następnie do stopnia kapitana. Uczestniczył w 
całej kampanii wołyńskiej. Po kryzysie przysięgowym został zwolniony z Legionów. 
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Służbę wojskową kontynuował po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Wojnę kończył w 1920 roku w 
stopniu podpułkownika.  

Już jako cywil szczególnie zasłużył się dla Krakowa, 
który jako prezydent miasta doprowadził do je do 
finansowej świetności, zainicjował budowę gmachu 
Muzeum Narodowego i pomnika Józefa Dietla. Działał 
wtedy w sanacyjnym Obozie Zjednoczenia Narodowego, 
organizował Święto Kawalerii (X 1933) oraz pogrzeb Józefa 
Piłsudskiego na Wawelu w dniu 18 V 1935.  

W czasie II wojny światowej został aresztowany i 
czas do podpisania układu Sikorski – Majski spędził w 
więzieniu na Ukrainie. Po zwolnieniu wstąpił do Armii 
Polskiej, z którą odszedł na Bliski Wschód. Zmarł 7 sierpnia 
1959 r. w Anglii i został pochowany na cmentarzu w 

Wrexham. Był kawalerem orderu Virtuti Militari 5 klasy, odznaczony był też Krzyżem 
Niepodległości i Orderem Odrodzenia Polski. 

 

 

 

Oto krótkie historie wymienionych 
bohaterów projektu - ludzi, którzy niewątpliwie 
mieli  wkład w budowę granic i struktur II 
Rzeczypospolitej Polski. Być może historia 
przypomnianych bohaterów projektu skłoni  
czytelników – uczniów, ich rodziców, 
mieszkańców naszej gminy do poszukiwań w 
swoich rodzinach ludzi, którym nieobojętna była 
ojczyzna. 
 

 

 

Materiał został opracowany na podstawie różnych źródeł dostępnych w 

Internecie oraz relacji p. Stanisława Bratko z Pasieki Otfinowskiej 


