
 

 

    Wilhelm Winkler 

    - inżynier architekt, żołnierz Legionów Polskich,  

       członek Oddziału Krakowskiego „Sokoła” 

 

 

Wilhelm Maciej Winkler urodził się 19 października 1882 r.  

w Brzezince k. Oświęcimia. Był synem Wilhelma Franciszka, 

dyplomowanego inżyniera budowy dróg i mostów (Politechnika  

w Wiedniu), nadradcy w dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie 

i Zofii z Łukiewiczów.  

Do szkoły powszechnej, a następnie C.K. Wyższej Szkoły Realnej 

uczęszczał w Krakowie. W 1924 ukończył studia na Wydziale 

Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zgodnie z Ustawą R.P. z dn. 28 stycznia 

1948 r. uzyskał stopień inżyniera budowniczego w zakresie architektury, nadany przez 

Państwową Komisję Weryfikacyjno-Egzaminacyjną przy Wydziale Architektury AGH  

w Krakowie. 

 

Od 1906 r. pracował jako urzędnik Wydziału Budownictwa Magistratu Krakowskiego, 

w latach 1922 – 1951 był zatrudniony na stanowisku  starszego inspektora nadzoru 

budowlanego. Poza obowiązkami służbowymi brał udział w konkursach architektonicznych, 

był autorem wielu projektów zabudowy mieszkalnej i obiektów użyteczności publicznej, 

m.in. w Rowinie na Wołyniu - pałac i budynki gospodarskie, w Zakopanem na Bystrem – 

pensjonat „Jutrzenka”, w Kaliszu – budynek klubowy wraz z przystanią Towarzystwa 

Wioślarskiego, Bielany pod Krakowem – kościół parafialny, w Krakowie – przystań na Wiśle 

i budynek klubowy Wojskowego Klubu Wioślarskiego oraz kąpielisko na Wiśle. Część z tych 

projektów nie mogła być zrealizowana z powodu wybuchu wojny, a zrealizowane nie 

zachowały się do naszych czasów. 

Legiony Polskie: 

W sierpniu 1914 r., za zezwoleniem Prezydium m. Krakowa,  wstąpił do Legionów Polskich 

pełniąc służbę początkowo w Oddziale Technicznym Departamentu Wojskowego 

Naczelnego Komitetu Narodowego (N.K.N.),  a od 1916 r. w 2. Pułku Ułanów (II Brygada).    

W 1917 r. został  internowany, w latach 1918 – 1919 pełnił służbę w Wojsku Polskim            

w stopniu chorążego (Departament Personalny Min. Spraw Wojskowych w Warszawie).           

W 1919 r. na skutek reklamacji Zarządu Miasta Krakowa został zwolniony ze służby 

wojskowej i powrócił do pracy w Magistracie. 

Po wojnie, pielęgnując tradycję Legionów, był aktywnym działaczem i członkiem Zarządu 

Oddziału Krakowskiego Związku Legionów Polskich  i  Oddziału Koła Żołnierzy 2. Pułku 

Ułanów Legionów Polskich w Krakowie. 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”: 

W 1904 r. wstąpił do gniazda „Sokół” w Krakowie. W latach 1920-1939 był członkiem 

zarządu Oddziału Krakowskiego „Sokoła” pełniąc funkcję sekretarza (1921-22),  



 

 

I-go wiceprezesa (1934-39), przewodniczącego komisji budowlanej (1923-39), 

przewodniczącego komisji obchodowej (1924-39), przewodniczącego komitetu 

organizacyjnego Związku Byłych Drużyn Polowych „Sokoła”. 

Należał do Oddziału Kolarskiego,  Oddziału Konnego, Oddziału Narciarskiego (prezes w 

latach 1932-39), Sekcji Szermierczej oraz Oddziału Wioślarskiego „Sokoła” Krakowskiego 

(O.W.S.K.) pełniąc w nim funkcję członka zarządu i I-go wiceprezesa.  

Brał czynny udział w organizacji uroczystości jubileuszowych „Sokoła” jako: 

- przewodniczący komisji technicznej i komisji artystycznej komitetu organizacyjnego Zlotu 

Jubileuszowego na 50-lecie gniazda krakowskiego, 

- przewodniczący komitetów organizacyjnych obchodów jubileuszowych 30- i 40-lecia  

Oddziału Wioślarskiego Sokoła Krakowskiego (O.W.S.K.).  

Uczestniczył w zlotach „Sokoła” oraz w zjazdach wioślarskich organizowanych  w różnych 

miastach polskich w latach 1910 – 1939.  

Pozostała przynależność organizacyjna oraz działalność zawodowa i społeczna: 

         - członek Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S.A.R.P.), 

         - członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz N.O.T., 

         - członek Towarzystwa Urzędników Miejskich w Krakowie, 

         - członek  Resursy Urzędniczej w Krakowie, 

         - członek Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, 

         - członek Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Krakowie, 

         - członek Towarzystwa Szkoły Ludowej, 

         - członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 

         - przewodniczący komitetu organizacyjnego tradycyjnych „Wianków” w Krakowie  

            w latach  1920-32, 

         - organizator wystawy Zarządu Miejskiego w Krakowie na Targach Wschodnich  

            we Lwowie w 1925 i 1926 r, 

         - organizator wystawy Zarządu Miejskiego w Krakowie na Międzynarodowej Wystawie 

            Sanitarno-Higienicznej w  Warszawie w 1927 r. 

Odznaczenia i nagrody: 

         - odznaka pułkowa 2. Pułku Ułanów Legionów Polskich „Za wierną służbę” 

         - Krzyż Niepodległości  

         - Medal Dziesięciolecia  

         - Krzyż Zasługi Srebrny ( za pracę społeczną) 

         - Krzyż Zasługi Złoty ( za pracę społeczną)  

         - Medal Brązowy za 10-letnią służbę  

         - Medal Srebrny za 20-letnią służbę  

         - złoty medal za prace graficzne na wystawie artystycznej w Wiedniu (1910). 

 

Wilhelm Maciej Winkler zmarł 27 grudnia 1951 r., został pochowany  na Cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie. 


