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Położenie Makowa 
Podhalańskiego

Miasto w województwie małopolskim, w powiecie 
suskim, na północ od miasta znajduje się Pasmo 
Koskowej Góry, nazwane tak od najwyższego 
punktu, Koskowej Góry (868 m). Jego częścią 
jest Makowska Góra.



Historia
Przez cały okres okupacji w na 

terenie Makowa (przede 

wszystkim w lasach) i w okolicy 

działała partyzantka, której 

wielu mieszkańców miasta 

pomagało. Jednak aktywni byli 

również Niemcy, którzy swoją 

siedzibę mieli w willi Marysin, 

gdzie dokonywano przesłuchań 

i licznych egzekucji.



Od 1940 roku w Makowie 

Podhalańskim bardzo sprawnie 

funkcjonowała placówka Związku 

Walki Zbrojnej- Armia 

Krajowa. Funkcję dowódcy placówki 

pełnił wówczas Tadeusz 

Szczybura. Organizowano akcje 

przeprowadzania m. in. polskich 

oficerów przez granicę na Węgry, 

którą kierował Henryk Jankowski 

„Kukuś”. W jednej z takich akcji zginął 

Feliks Radwan, a jego córkę Genowefę 

naziści rozstrzelali.



Okolice Makowa 
Podhalańskiego były 
rejonem działania oddziału 
partyzanckiego Armii 
Krajowej „Pogórze- Huta” 
pod dowództwem 
Wenancjusza Zycha ps. 
„Dziadek” który wysadził w 
Juszczynie, w październiku 
1944 roku, wiadukt z 
transportem wojska 
niemieckiego.



4 kwietnia 1944 roku Niemcy przywieźli do 
Juszczyna i rozstrzelali 13 zakładników ujętych 
podczas pacyfikacji Zagórza, osiedla 
znajdującego się na Makowskiej Górze. 
Powodem masakry było doniesienie na 
gestapo w Makowie Podhalańskim, że na 
wspomnianym osiedlu w domu Kozinów
ukrywa się partyzant, sierżant Henryk 
Kowalczyk. Wyprawa pacyfikacyjna kierowana 
przez Arnolda Sechmischa, szefa zakopiańskiej 
placówki gestapo, przybyła na ten obszar z 3 na 
4 kwietnia 1944 roku. Uciekającego 
Kowalczyka hitlerowcy zastrzelili. Partyzant 
zanim zginął, zranił Sechmischa.



W odwecie Niemcy wrzucili kilka 

granatów do domu Kozinów, a 

wybiegających z płonącego budynku 

dziesięciu mieszkańców schwytali i 

rozstrzelali. Po dokonaniu egzekucji 

oprawcy sprowadzili w jedno miejsce 

pozostałą ludność Zagórza i 

wyselekcjonowali 13 osób, które 

następnie wywieźli do Juszczyna na 

osiedle Bory i tutaj rozstrzelali.



„ Dla 
upamiętnienia Rozstrzelania 
Przez Faszystów Hitlerowskich 
13 Obywateli Makowa 
Podhalańskiego w dniu 4 
kwietnia 1944.”

Antonina Zajda, Józefa Zajda, 

Jadwiga Zajda, Emilia Jurek, Jan 

Solecki, Rozalia Solecka, Michał 

Maczuga, Józef Maczuga, Michał 

Pieronek, Helena Pieronek, Anna 

Biela, Agnieszka Bania i Michał 

Gierat.



Mieszkańcy Makowa i okolic z 
narażeniem życia pomagali 
partyzantom organizując dla 
nich przede wszystkim żywność, 
schronienie, odzież. Oddziały 
partyzanckie były tak silne, że w 
1944 roku stoczyły z 
hitlerowcami regularną bitwę w 
rejonie Hali Malinowej. Walki te 
upamiętnia postawiona tam 
kaplica Matki Bożej Akowskiej.
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