Jubileusz 90 rocznicy urodzin Magdaleny Nadolskiej.
Magdalena Nadolska obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Od dzisiaj
będzie jedną z najstarszych członków organizacji kombatanckiej. Urodziła się 16
lipca 1921 roku w Kokoszycach. Jej matką była Anna z domu Glenc a ojcem wielce
zasłużony Franciszek Pluta. Brał on udział w 3-ch powstaniach śląskich. Odznaczony
w 1937 r. srebrnym Krzyżem Zasługi. Wyemigrował przed okupantem za granicę i
tam zmarł. Wywodzi się więc z wielce znanej polskiej i patriotycznej rodziny.
Magdalena, po ukończeniu 7-mio klasowej Szkoły Powszechnej, uczyła się nadal
w Szkole Handlowej w Rybniku, którą ukończyła w 1938 roku. Po ukończeniu szkoły
pracowała w Biurze Notarialnym J. Dąbek w Wodzisławiu Śl. do 31 sierpnia 1939 r.
Wybuchła wojna. W październiku 1939 roku, okupant wysłał ją na roboty do
„Altreichu” skąd wróciła w marcu 1940 r. z powodu zmian w płucach o podłożu
gruźliczym na skutek przebytego zapalenia płuc. Od października 1940 r.
„Arbeitsamt” skierował ją do pracy fizycznej do Fabryki Tytoniu „DOMS” Racibórzfilia w Wodzisławiu Śl. Praca na trzy zmiany umożliwiła jej kontaktowanie się z
Polakami znajdującymi się w ciężkich warunkach i udzielanie im pomocy. Szkodziła
okupantowi przez długotrwałe niezdolności do pracy, sabotażami wykonywanymi z
miejscowymi wrogami hitleryzmu oraz odmową awansu. Okupant przydzielił ją do
3-ciej grupy do odwołania.
Do ruchu oporu włączyła się w miesiącu kwietniu 1941 r. przez poznaną
Jadwigę Nowak z domu Bąk przypadkowo, kiedy to pojechała do Chełmia Wielkiego
koło Oświęcimia dowiedzieć się o losie kolegi Pawła Zbieszczyka, który zabrany
został przez Gestapo i prawdopodobnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu. Ich współpraca była bardzo pożyteczna dla wielu ukrywających się
partyzantów.
W miesiącu marcu 1942 roku, złożyła przysięgę o przyjęciu do grupy bojowej
Armii Krajowej na powiat rybnicki i pszczyński jako łączniczka inspektoratu pod
dowództwem Pawła Cierpiała pseudonim „MAKOPOL” . Miała kontakt z
partyzantami, ukrywała członków Ruchu Oporu, przechowywała dostarczaną
żywność, karty żywnościowe i ubraniowe, dokumenty dla ukrywających się osób
ściganych przez Niemców. Funkcję tą wykonywała do końca stycznia 1945 roku.
Po okupacji od czerwca 1945 r. do grudnia 1949 r. pracowała w Rybnickim
Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Rybniku w charakterze księgowej.
15 listopada 1949 r. wyszła za mąż za Jana Nadolskiego. Zajęła się rodziną i nie
pracowała zarobkowo. Po śmierci męża, od 15. 10.1968 roku, podjęła pracę w
Kopalni „1 Maja” w Wodzisławiu Śl, - Wilchwach, pracując w kontroli wewnętrznej.
Wychowała dwoje dzieci, które pracują dzisiaj na stanowiskach państwowych.
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Do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację wstąpiła w 1977 roku.
Należała do organizacji terenowej podlegającej Zarządowi w Wodzisławiu Śl. –
Pszowie. Po reformie w 1989 roku, organizacja kombatancka w Pszowie, do której
należała usamodzielniła się , przyjmując nazwę „ Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. Do organizacji tej należy
do dnia dzisiejszego. Jest w wieku starszym, nie otrzymuje zadań specjalnych.
Z okazji jej jubileuszu, Zarząd Koła Miejskiego w Pszowie, przesłał jej specjalne
życzenia, życząc długich lat życia i dobrego zdrowia. Jubilatka była też obecna na
naradzie Zarządu Koła Miejskiego, na której Prezes Koła - w imieniu wszystkich
członków Zarządu - złożył Jubilatce serdeczne gratulacje i życzenia długich lat życia.
Zarząd Koła Miejskiego w Pszowie
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