
Jak wciąż niepoznana jest przeszłość naszej gminy i losy jej mieszkańców, świadczyć może  postać Adolfa 
Sonnenscheina. Przypadek sprawił, że przeglądając internetowy rejestr „Żołnierzy Niepodległości” na 
stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego, natrafiłem na biogram  Adolfa Sonnenscheina. Życiorys i przebieg 
służby, urodzonego w Chełmku w powiecie chrzanowskim w dniu 27 X 1897 syna Bernarda i Lai, może 
posłużyć jako kanwa filmu. Jego dokonania dalece odbiegają od utartego przekonania o braku waleczności 
starozakonnych obywateli Rzeczypospolitej. Jak podaje opracowanie ...”od 1912 r. należał do Polowej 
Drużyny "Sokoła" w Chrzanowie. Do LP wstąpił 19 IX 1914. Służył w 16. komp. IV baonu 3. pp II Brygady. 
Walczył w kampanii karpackiej, m. in. w bitwie pod Mołotkowem. Od 1 III 1915 do 5 II 1918 przebywał
w niewoli rosyjskiej, a po powrocie z Rosji był internowany przez władze austriackie w Witkowicach. Po 
zwolnieniu wrócił do Chrzanowa i wstąpił 19 II 1919 do WP. Brał udział w wojnie z Ukraińcami
i bolszewikami. W 1921 r. brał udział w III Powstaniu Śląskim. Od II 1923 był pracownikiem Oddziału II 
Sztabu Generalnego WP na odcinku Niemiec. W V 1923 za tą działalność został skazany przez władze 
niemieckie na trzynaście lat więzienia. Po zwolnieniu 12 IV 1933 zamieszkał w Śniatyniu. W I 1943 został 
wywieziony z getta w Chrzanowie do obozu w Płaszowie. W 1947 wyemigrował do Izraela. Był odznaczony 
KN, Krzyżem II Brygady, Medalem za Wojnę 1918 - 1921, Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych, 
odznaką 3. pp i 11. pp.”

Po lekturze biogramu, nasuwa się wiele pytań i refleksji. By bliżej poznać i przybliżyć postać 
Sonnenscheina, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji podjął poszukiwania. Dzięki wsparciu 
historyka dr Aleksandra Babińskiego, Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie dokonało kwerendy 
osobowej. Do naszej kolekcji trafiły skany wniosku o nadanie Krzyża Niepodległości oraz zdjęcie 
portretowe bohatera. Mamy nadzieję, że w przyszłości poznamy kolejne fakty i szczegóły przybliżające 
niezwykłą postać mieszkańca Chełmka. Bardzo prosimy osoby posiadające wszelkie informacje o życiu
i rodzinie Adolfa Sonnenscheinia o pilny kontakt z MOKSiR.
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https://zolnierze-niepodleglosci.pl/start/
https://wbh.wp.mil.pl

Adolf Sonnenschein, żołnierz zapomniany.














