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staNIsŁaw wójcIak

wstęp

 Kapitan Karol Chmiel ps. „Grom” z Zagorzyc i porucznik Sta-
nisław Dydo ps. „Steinert” z Ropczyc, to „Żołnierze Wyklętci” za-
mordowani przez komunistów w pierwszych latach powojennych. 
„Wyklęci”, bowiem w propagandzie PRL-u pozbawieni żołnierskiej 
godności, posądzani o  bandytyzm i  zdradę Ojczyzny. Po zamor-
dowaniu byli pozbawiani godnego pochówku, a szczątków Karola 
Chmiela wciąż nie odnaleziono, więc ciągle nie ma swojego grobu. 

 „Wyklęci” należeli do tych z AK1, którzy zdecydowali się konty-
nuować walkę o Niepodległość Ojczyzny po zakończeniu II wojny 
światowej, to jest po roku 1945. Byli w konspiracji „WiN”2, to jest 
Zrzeszenia „Wolność i  Niezawisłość”. Ta struktura konspiracyjna 
powołana została w Warszawie 2 września 1945 roku. Jej kierunko-
wym celem była walka z dominacją sowiecką w Polsce. 

Obaj po aresztowaniu byli torturowani w  katowniach Urzędu 
Bezpieczeństwa (UB). Następnie zostali osądzeni przez komuni-
stycznych sędziów, funkcjonujących w Polsce, z nadania rosyjskiej 
dominacji. Skazani na śmierć, zamordowani i skrycie pogrzebani. 

Stanisława Dydo pogrzebano na śmietniku wrocławskiego 
cmentarza Osobowickiego. Miejsca pogrzebania Karola Chmiela 
ciągle jeszcze poszukuje Instytut Pamięci Narodowej. W  okresie 
PRL-u  WiN i  jego ludzie byli systemowo oczerniani, a  zamordo-
wanych starannie wymazywano z pamięci społecznej. Dziś trzeba 
przywrócić im należne miejsce w historii walki o wolność Polski. 

   1. Armia Krajowa (AK) lub Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim „PZP” (Polski Związek 
Powstańczy) zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, powstałe ze 
Związku Walki Zbrojnej (ZWZ, utworzonego 13.11.1939 roku). Rozkazem Naczelnego 
Wodza Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku utworzono AK, która integrowała 
różne podziemne formacje zbrojne, m.in. NOW i Batalionów Chłopskich.

2. Pełna nazwa: Ruch Oporu bez Wojny i  Dywersji „Wolność i  Niezawisłość”– cywil-
no-wojskowa organizacja konspiracyjna, która skupiła 20-25 tysięcy ludzi, a ich celem była 
walka o demokrację i niezawisłość Polski. 
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wstęp

A to rodzi pytanie: Co potrafilibyśmy o nich powiedzieć? Jakimi byli 
ludźmi, tak na co dzień, jakimi dziećmi, uczniami, a potem czym 
wyróżniali się w konspiracji? Na te pytania chcemy odpowiedzieć 
w tej publikacji.

Wiemy, że mimo brutalności procesu sowietyzacji Polski w tych 
pierwszych powojennych latach oni zachowali wiarę w możliwość 
istnienia w  powojennych realiach demokratycznej, wolnej Polski. 
Ta wiara była budowana na gwarancjach dla Polski zawartych przez 
mocarstwa na konferencji jałtańskiej. Dla Józefa Stalina te zapisy 
nie miały żadnego znaczenia. Polska miała być kolejną sowiecką 
republiką, chociaż zachowano nazwę Rzeczypospolita. To w prak-
tyce oznaczało „krwawe rządy UB”, pod ścisłym nadzorem „do-
radców sowieckich”, a także pozbawienie obywateli podstawowych 
praw, takich jak wolne wybory, prawo strajku, czy wolność słowa. 
W oparciu o te przymioty funkcjonuje współczesna Europa, opar-
ta na korzeniach chrześcijaństwa. „Sowiecki komunizm” wdrażany 
w Polsce programowo ateistyczny, budowany był na zaprzeczeniu 
dotychczasowego dorobku cywilizacyjnego Europy.

„Wyklęci” nie potrafili, nie chcieli zrezygnować z  marzenia 
o Polsce należącej do demokracji Zachodu. Za te marzenia zapła-
cili najokrutniejszą cenę: tortur w  ubeckich katowniach, śmierci 
i bezimiennych pochówków, ale także ciężar pozbawienia ich czci, 
należnej im także za wieloletnią walkę z niemieckim okupantem.  

Ta publikacja jest formą oddania im należnej czci. Wykonany 
został także mural i film edukacyjny poświęcony tym wielkim bo-
haterom. Wierzymy, że w ten sposób przywracamy im należną pa-
mięć i przekazujemy ją następnym pokoleniom. 

Wymienione działania realizowane są przez Fundacje Rozwo-
ju „SOLID” w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej 
„Niezłomni - Wyklęci” w 2022 roku. 
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(analiza sytuacji politycznej podziemia ak i  struktur poli-
tycznych powiązanych z emigracyjnym rządem w Londynie) 

Opis życia i walki o Niepodległość Karola Chmiela i  Stanisława 
Dydo, dobrze będzie poprzedzić krótkim opisem sytuacji politycznej 
w Polsce po II wojnie światowej. Przypomnienie potrzebne, bowiem 
ciągle jeszcze widoczne są efekty propagandy PRL-u  i  stworzonego 
obrazu, że WiN to była zbrodnicza, szpiegowska agentura „imperiali-
stów Zachodu”, dążących do wywołania III wojny światowej. 

Okres okupacji niemieckiej w Polsce (1939-1945) stwarzał poli-
tycznie prostą sytuacje. Polityka totalnej eksterminacji prowadzona 
przez Niemców wobec Żydów, ale także ostro dotykająca Polaków 
uzmysłowiła wielu konieczność konspiracji i zbrojnego oporu. Pod-
ziemna Armia Krajowa (AK) była formą szerokiej politycznie plat-
formy realizującej idee walki o wolną i demokratyczną Polskę. 

Sytuacja politycznie ogromnie się skomplikowała w schyłkowej 
fazie II wojny światowej. Wrogi Polsce Związek Radziecki zaczął 
umacniać swoją pozycję jako sojusznik Waszyngtonu i  Londynu. 
Równolegle na terenie kraju Józef Stalin systematycznie rozbudo-
wywał „sowiecką agenturę” PPR-GL1. Miała ona ułatwić proces 
podporządkowania polskiego społeczeństwa i stworzenie satelickiej 
„republiki polskiej”. Dążenia Stalina wobec Polski zostały niestety 
zaakceptowane, głównie przez Franklina Roosevelta - prezydenta 
USA. Niestety także Winston Churchill - premier Wielkiej Bryta-
nii gotowy był do daleko idących ustępstw w  sprawie Polski wo-
bec oczekiwań Stalina. Za graniczną możemy przyjąć konferencje 

1. PPR - Polska Partia Komunistyczna utworzona 5.01.1942 roku w Warszawie przez przybyłych 
z ZSRR polskich komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej, zrzuconych przez lotnictwo sowieckie na spa-
dochronach 28.12.1941 roku GL (Gwardia Ludowa) organizacja zbrojna PPR utworzona 28.03.1942 r. 
Początkowo zamiast polskiego godła GL nosiła na czapkach czerwony trójkąt z napisem „GL”.

wiN w sidłach historii
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aliantów w Jałcie, gdzie przyjęto, że Polska znajdzie się w sowieckiej 
strefie wpływu. 

Jej postanowienia docierały stopniowo do władz konspiracji AK 
w okupowanym kraju. W realnej ocenie wartość zawartych w Jałcie 
gwarancji demokracji dla Polski były nic niewartymi sowieckimi 
pozorami. Dla kierownictwa AK i niepodległościowego podziemia 
politycznego w okupowanej Polsce stawało się oczywiste, że posta-
nowienia Jałty realnie pozbawiają Polskę Niepodległości, a równo-
cześnie polski rząd w  Londynie nie miał możliwości przeciwsta-
wienia się takim ustaleniom swoich wielkich sojuszników, to jest 
Wielkiej Brytanii i USA 

Mimo tego, w  tej szalenie skomplikowanej politycznie sytuacji 
międzynarodowej Polski wielu patriotów przekonanych było o ko-
nieczności kontynuacji walki o  Niepodległość Ojczyzny, a  więc 
dalszej walki, także z  Sowietami. Dodajmy, że wielu analityków 
i ekspertów przekonanych było o nieuchronnej wojnie Sowietów” 
z Zachodem2, to jest wybuchu III wojny światowej.

Z  tego zarysowanego ogólnie kontekstu politycznego wynika-
ła logika kolejnych zdarzeń w Polsce. W ich centrum znalazła się 
AK, jako główna siła polityczna, siła, która mogła przeciwstawiać 
się  procesowi sowietyzacji Polski. AK została formalnie rozwiązana 
w 1945 roku, ale na jej strukturach powstawały kolejne „konspira-
cje” uznające za konieczne kontynuowanie walki o „wolność i nie-
zawisłość” Polski.

 Możemy wyróżnić trzy fazy procesu „sowieckiej likwidacji nie-
podległości Polski” po roku 1944:

 1. (1944/1945) masowe aresztowania przez NKWD przy pomo-
cy polskich komunistów (PPR-GL) członków AK oraz elit społecz-
nych i wywóz ich na Syberię (w miarę przesuwania się frontu) oraz 
tzw. pierwsza amnestia (2.08.1945 r.), 

2. (czerwiec 1946) ordynarnie sfałszowane przez nowe władze 

2. Plany imperialne „sowietów” zrewidowała śmieć Stalina (5.03.1953 roku ), a obecnie 
znalazły kontynuatora tych idei w osobie Władimira Putina. 
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komunistyczne wyniki tzw. referendum ludowego. Referendum 
wykazało, że podziemie realnie cieszy się ciągle dużym poparciem 
społecznym.

3. (styczeń 1947 r.) sfałszowane wybory konstytucyjne oraz ogło-
szona druga pozorna amnestia (luty 1947 roku).

Podkreślić trzeba, że dwie amnestie ogłaszane przez komuni-
stów (1945 r. i 1947 r.) realnie były sposobem na fizyczną likwida-
cje kierownictwa opozycyjnego podziemia. Szczególnie ta amnestia 
z  22.02.1947 roku, to jest po wyborach konstytucyjnych. Sowieci 
wiedzieli, że amnestie skutecznie pozbawiają opozycje demokra-
tyczną sympatii społecznej. Równocześnie rosnący terror UB i to-
talna propaganda doprowadzała do izolacji ludzi nieakceptujących 
porządek sowiecki w Polsce. Ludzie z WiN-u w propagandzie PRL 
przedstawiani byli jako agenci imperializmu amerykańskiego, pod-
żegacze wojenni, przeciwnicy pokoju.

Te zasadnicze historyczne wydarzenia przedstawione powyżej 
wyznaczały ramy działalności kierownictwa AK-WiN. 

Możemy je podzielić na następujące fazy:
 Pierwsza faza, to ochrona żołnierzy AK przed aresztowaniami 

NKWD/UB (1944 /1946) oraz ich tzw. legalizacja. 
Druga faza, to próba propagandowego przeciwstawiania się dzia-

łaniom komunistów, co powiązane zostało sprytnie przez komunę 
z tzw. referendum ludowym. 

Trzecia faza była budowaniem struktur, które pozwoliłyby pro-
wadzić walkę polityczną w  zapowiedzianych wyborach konstytu-
cyjnych (styczeń 1947). 

Podstawowym zadaniem WiN było także pokazanie światu Za-
chodu stopnia zafałszowania wyników tych wyborów. WiN starało 
się także upubliczniać wiedzę o wielkości i  formach terroru poli-
tycznego stalinizmu w  ówczesnej Polsce (adresowane szczególnie 
dla opinii publicznej Zachodu). Temu służyły „Memoriały”, kiero-
wane do opinii publicznej demokracji Zachodu oraz Rady Bezpie-
czeństwa ONZ.
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 Dodajmy, że po zakończonych w 1945 roku działaniach wojen-
nych szybko narastały zasadnicze różnice pomiędzy Sowiecką Ro-
sją, a demokratycznym światem. Prowadzona przez Stalina polity-
ka ekspansji komunizmu i konflikty zbrojne w różnych punktach 
świata doprowadziłyby niechybnie do wybuchu kolejnej, III woj-
ny światowej. Śmierć Józefa Stalina i zmiany jakie potem nastąpiły, 
umożliwiły inny bieg historii. Jej końcowym efektem stał się rozpad 
ZSRR w dniu 26.12.1991roku

Krwawe sowieckie porządki wprowadzane w pierwszych powo-
jennych latach zmuszały ludzi marzących o Niepodległej Polsce do 
kontynuowania walki z sowieckim gigantem okrucieństwa i szaleń-
stwami stalinizmu. Tylko pamiętając o tym, można zrozumieć, jak 
dramatyczna była sytuacja ludzi, którzy przeciwstawiali się zupełnie 
szczególnemu sowieckiemu totalitaryzmowi, nieuznającemu żad-
nych norm cywilizacji świata demokratycznego.

Dziś z  perspektywy minionych lat widzimy ten dramat ludzi 
z WiN, którzy widząc potęgę sowieckiego molocha, zachowali wiarę 
w konieczność walki politycznej o wolność Ojczyzny, wolność dla 
siebie i przyszłych pokoleń. 

Nam dane jest korzystać z darów niepodległości ojczyzny. Z tego 
wynika jednak także nasz obowiązek pamięci o tych, którzy do koń-
ca swoich dni wierzyli w możliwość jej wywalczenia.
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kpt. karol chmiel ps. ‚‚Grom’’

Karol Chmiel – ludowiec, „Wiciarz”, żołnierz Armii Krajowej, Ba-
talionów Chłopskich i działacz Zrzeszenia WiN

Karol Chmiel urodził się 17 kwietnia 1911 
roku w Zagorzycach koło Sędziszowa Mało-
polskiego, jako najmłodsze z czwórki dzieci 
Antoniego i  Katarzyny z  Charchutów. Była 
to ciąża bliźniacza, niestety brat Kazimierz 
zmarł po kilku miesiącach, 21 sierpnia 1911 
r. Gdy Karol miał 11 lat, zmarła mu matka. 
W  rodzinnej miejscowości ukończył szkołę 
powszechną, następnie od 1 września 1923 r. 

uczęszczał do gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębi-
cy. Tam 21 maja 1931 roku zdał egzamin dojrzałości. Zasadniczą 
służbę wojskową odbył w 1. Kompanii szkolnej Szkoły Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. W jej trakcie ukończył Kurs 
Podchorążych Rezerwy Piechoty 6. Dywizji Piechoty przy 20. Puł-
ku Piechoty w Krakowie. Praktyki odbywał w 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Cieszynie. Przeniesiony do rezerwy i awansowany 
do stopnia plutonowego podchorążego Wojska Polskiego. 

Ten młody człowiek pochodzący z chłopskiej rodziny doskonale 
zdawał sobie sprawę, że dzięki wykształceniu będzie w stanie osią-
gnąć bardzo dużo. O  jego niezłomnym charakterze w dążeniu do 
założonych celów życiowych świadczy kilka faktów. W okresie na-
uki w dębickim gimnazjum ojca nie było stać na opłacanie bursy. 
W związku z tym, Karol codziennie rano wstawał i trasę z Zagorzyc 
do stacji PKP w Sędziszowie pokonywał pieszo. Zachowane świa-
dectwa, na których widnieją oceny bardzo dobre niemal ze wszyst-
kich przedmiotów oraz sprawozdania dyrekcji gimnazjum z zapi-
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sami aktywnego uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, to kolejne 
potwierdzenie jego zasadniczej i konsekwentnej postawy życiowej. 

Po zakończeniu służby wojskowej we wrześniu 1932 r. podjął sta-
rania o przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Od 1 października 1932 roku rozpoczął edukację na Wydziale Pra-
wa. W trakcie studiów zaczął angażować się w działalność Polskiej 
Akademickiej Młodzieży Ludowej (PAML) i wstąpił do Stronnic-
twa Ludowego.

Po ukończeniu drugiego roku studiów, w czerwcu 1934 roku roz-
począł dwuipółmiesięczny kurs Administracji Samorządowej dla 
kandydatów na sekretarzy gminnych przy Urzędzie Wojewódzkim 
Lubelskim. Następnie, w  ramach praktyk od 1 września do 30 li-
stopada 1934 r. odbył praktyczne wyszkolenie sekretarza gminnego 
w Zarządzie Gminy Biszczy w powiecie biłgorajskim. Od 19 marca 
do 31 maja 1935 r. pracował w charakterze kandydata na sekreta-
rza Zarządu Miejskiego w  Dębicy. W  zaświadczeniu podpisanym 
przez Burmistrza Dębicy czytamy, że: …p. Karol Chmiel okazał się 
pracownikiem sumiennym, pilnym i gorliwym w wypełnianiu swoich 
obowiązków… 15 października 1935 r. Karol Chmiel został zatrud-
niony na stanowisku sekretarza miejskiego w Pilźnie. 

W Zagorzycach poznał Irenę Suchodolską, córkę malarza Wło-
dzimierza Suchodolskiego, nauczycielkę miejscowej szkoły, z którą 
pobrali się w 1935 r. Małżeństwo to jest kolejnym przykładem nie-
strudzonego dążenia do założonych celów w życiu. 

21 stycznia 1936 r. w Krakowie urodził się ich syn Jerzy. W sierp-
niu 1938 r. rodzina Chmielów zamieszkała w podmieleckim Woj-
sławiu, gdzie Irena została kierowniczką miejscowej szkoły. Karol, 4 
sierpnia tego roku objął posadę Sekretarza Samorządu Terytorial-
nego w Zarządzie Miejskim w Mielcu.

W czasie mobilizacji w sierpniu 1939 roku został powołany do 
Ośrodka Zapasowego 6. Dywizji Piechoty w Krakowie. Po wybuchu 
II wojny światowej wraz z  ośrodkiem wycofywał się na kierunku 
Tarnów - Jarosław. Gdy Ośrodek Zapasowy, wobec bardzo szybkich 
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postępów wojsk niemieckich, został ewakuowany na „przyczółek 
rumuński”, Karol Chmiel na własną rękę prywatnym samochodem 
razem z rodziną próbował dojechać do Kaczanówki koło Tarnopo-
la, gdzie stryj Ireny posiadał majątek ziemski. Niestety, po agresji 
Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku wuj został 
aresztowany i wywieziony w głąb ZSRS, w związku z czym Chmie-
lowie postanowili wracać i szukać schronienia w Zagorzycach. 

W drodze powrotnej z rejonu Podhajec, gdzie udało im się do-
trzeć, stracili samochód, który zarekwirowali Sowieci. W  konse-
kwencji, Chmielowie z  trudem dotarli do linii demarkacyjnej na 
rzece San, pomiędzy III Rzeszą a ZSRS. Jak wynika z zachowanych 
dokumentów, małżeństwo zdołało ją przekroczyć 21 grudnia 1939 
r. W  przeciągu kilku kolejnych dni dotarli do domu rodzinnego 
Karola w Zagorzycach. W międzyczasie, po ustaniu walk kampanii 
wrześniowej, siostra Karola, Zofia Bączkowska, z mężem udali się do 
Wojsławia i z wynajmowanego mieszkania zabrali wszystkie rzeczy 
Karola i Ireny. Przywieziony dobytek brata do Zagorzyc posłużył do 
wyposażenia jednego z pokoi w rodzinnym domu Chmielów, gdzie 
Karol mieszkał z rodziną przez cały okres okupacji niemieckiej.

Działalność w Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich
Przez pierwsze miesiące pobytu w Zagorzycach, pomimo wpro-

wadzonego przez Niemców nakazu pracy, Karol, jako zatrudnio-
ny w  Zarządzie Miejskim w  Mielcu przebywał na zwolnieniu le-
karskim. Następnie, chcąc uniknąć problemów lub ewentualnej 
wywózki na roboty przymusowe do III Rzeszy, w maju 1940 roku 
wstąpił w  szeregi Krakowskiego Związku Spółdzielni Spożyw-
ców „Społem”. Dzięki temu 15 marca 1942 r. założył Spółdzielnię 
„Przyszłość” w  Zagorzycach, gdzie objął stanowisko kierownika. 
Działalność w  ruchu spółdzielczym, z  całą pewnością, ułatwiała 
mu zakonspirowanie równoczesnej przynależności do organizacji 
niepodległościowych. Wyjazdy służbowe, szkolenia, poszukiwanie 
kontrahentów i  zaopatrzenia, umożliwiały swobodniejsze prze-

sZyMON pacyNa
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mieszczanie się, przewożenie i  przekazywanie dokumentów oraz 
prasy organizacyjnej. Ponadto w ruch spółdzielczy w tamtym cza-
sie zaangażowanych było wielu przedwojennych ludowców, których 
Karol znał i mógł odnawiać lub nawiązywać z nimi kontakty kon-
spiracyjne w ramach „Rocha” lub Batalionów Chłopskich (BCh). 

Prywatnie Karol Chmiel próbował również prowadzić normal-
ne życie rodzinne. 26 listopada 1940 r. urodził się drugi, syn Zbi-
gniew (w księgach parafialnych zapisany został jako Konrad Chmiel). 
8 stycznia 1941 roku Karol przeżył osobistą tragedię. W konsekwen-
cji powikłań poporodowych zmarła jego żona. W opiece nad mały-
mi synami pomocy udzielała mu siostra Zofia oraz jej córki. W lip-
cu 1941 r. przyjechały do Zagorzyc siostry Ireny: Ludmiła i Janina. 
Synowie Karola w jego rodzinnej miejscowości mieszkali i wycho-
wywali się do 1945 r. Jerzy, a do 1947 r. Zbigniew. Ich przeprowadz-
ka związana była z kontynuacją edukacji w Krakowie. Jak wynika 
z relacji rodziny, obaj czuli ogromną więź z rodziną taty, w związku 
z czym regularnie przyjeżdżali do Zagorzyc w latach późniejszych. 

Karol Chmiel niepodległościową działalność konspiracyjną 
rozpoczął kilka tygodni po powrocie do Zagorzyc. W pierwszych 
dniach stycznia 1940 r. w szeregi Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) 
zaprzysiągł go NN „Łoś”. Następnie, po nawiązaniu kontaktów z ko-
legami z lat szkolnych: Ludwikiem Kubikiem „Lucjanem” z Gnojni-
cy, Józefem Łotockim „Łatą” i Janem Klamutem „Górskim” z Góry 
Ropczyckiej, Ludwikiem Marszałkiem „Wilkiem” z  Brzezin oraz 
braćmi Mieczysławem „Bączkiem”, Michałem „Czajką” i Tadeuszem 
„Śmiałym” Szczurowskimi z Kamionki, stał się współorganizatorem 
struktur konspiracji na terenie Zagorzyc i okolicznych miejscowo-
ści. Używał pseudonimów „Katonowicz”, „Grom” i „Śnica”. 

Po roku pracy organizacyjnej stał na czele sformowanego przez 
siebie plutonu. Informacje na temat roli Karola Chmiela „Katono-
wicza”, „Groma” w tworzeniu struktur konspiracji placówek AK Sę-
dziszów I „Sława”, a później II „Gracja” można znaleźć w dużej ilości 
relacji, oświadczeń, życiorysów, wspomnień, dokumentów ujawnie-
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niowych, czy not biograficznych podległych mu żołnierzy AK oraz 
BCh. Przykładem, jednym z wielu, jest życiorys Kazimierza Char-
chuta „Grzmota” z Zagorzyc, w którym odnośnie działalności kon-
spiracyjnej czytamy: …nawiązałem kontakt z  Chmielem Karolem, 
który otrzymał nominację na dowódcę plutonu, pluton ten nosił pseu-
do „Zagon”, a dowódca plutonu Katonowicz… Kolejnym przykład to 
fragment zeznań Franciszka Mazka również z Zagorzyc: …w 1942 
r. wstąpiłem do A.K. grupy „Niwa”, gdzie dowódcą był Chmiel Karol 
z Zagorzyc. W A.K. nosiłem ps. „Krogulec” pełniąc funkcję początko-
wo dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii „Buna”. Moja 
kompania wchodziła w skład placówki Nr. 73 „Gracja”… Podobne re-
lacje można znaleźć w odniesieniu do szerszej perspektywy, w tym 
przypadku Obwodów AK i BCh oraz kolejnych stopni i stanowisk 
w strukturach konspiracyjnych. Przykładem, jaki warto przytoczyć, 
są wspomnienia Jana Drausa „Wieśniaka” z Pietrzejowej, który pi-
sał: …w roku 1943 byłem mianowany szefem łączności. Utrzymywa-
łem kontakty z  kierownictwem powiatowym ROCH oraz zastępcą 
komendanta Batalionów Chłopskich Chmielem Karolem „Grom”… 

W dniu 22 października 1942 r. Karol Chmiel został awansowany 
do stopnia podporucznika czasu wojny. W maju 1943 r. objął funk-
cję referenta politycznego Placówki AK Sędziszów „Sława”. Z tego 
okresu zachował się raport, w którym jako „Katonowicz” opisał na-
stawienie radykalnych działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” do 
AK przed akcją scaleniową. 

W pierwszych zdaniach tegoż dokumentu czytamy: …Obecnie po-
cząwszy od 15.10. nastąpiło nasilenie działalności Ludowców na te-
renie Plac Sława, a to na skutek inspekcji osobistej Komendanta Pow. 
B.Ch. wraz z Kmdtem rejonowym. Odbyli oni szereg poufnych konfe-
rencji z przywódcami ruchu ludowego tj. dowódcami Plut.B.Ch. oraz 
prezesami organizacji. Miedzy innymi byli również i na moim terenie 
(Zagon) i dosłownie 3 najzaufańszym swym ludziom (z których 1 jest 
moim zaufanym) oświadczyli: „w  najbliższym czasie nastąpi połą-
czenie B.Ch. z partią wojskową A.K. Będzie to połączenie pozorne, 
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powierzchowne. Skutek będzie ten, że przywódcy partii wojskowej za-
łatwią całą robotę oczyszczenia terenu z elementów proniemieckich, 
pójdą na front, gdzie ich większość wyginie, a gdy reszta powróci to my 
ich zlikwidujemy i nie uszczuplonymi Bata, które wchłoną wszystkich 
wiejskich członków Armii Krajowej (kto by się opierał odpowiednio 
go przyciśniemy) opanujemy sytuację, administrację, itp. Stworzymy 
własny rząd chłopski… 

Dalej pisał o  nieodpowiedzialnym i  niebezpiecznym dla kon-
spiracji werbowaniu w szeregi B. Wymienił nazwiska kilku ludow-
ców, których podejrzewał, że byli zakonspirowanymi komunistami 
i o groźbach, jakie wypowiadali pod adresem kadry dowódczej AK. 
Informował również o możliwości przejścia w szeregi BCh za zgo-
dą przełożonych z  AK, dzięki czemu mógłby przeciwdziałać tym 
destrukcyjnym poczynaniom. Kończąc pisał, że: …chodzi o natych-
miastową kontrakcję i  to przemyślanymi metodami, bo sprawa jest 
pilna i może przynieść nieobliczalne następstwa…

Po tak wnikliwym przedstawieniu sytuacji politycznej na terenie 
swojej placówki został awansowany na tożsame stanowisko w Ob-
wodzie AK Dębica „Deser”. Na przełomie 1943/1944 r. przełoże-
ni z AK skierowali go, z całym jego plutonem, który miał stanowić 
pomoc i  wsparcie do BCh. Łatwe przejście w  struktury „Rocha” 
wynikało z  faktu, że cieszył się ogromnym poważaniem w  szere-
gach ludowców. Główny wpływ miały nie tylko pochodzenie, ale 
zaangażowanie w okresie studiów w działalność Polskiej Akademic-
kiej Młodzieży Ludowej (PAML), a później w SL oraz wspominana 
wcześniej przynależność do związku spółdzielczego. Faktycznie, 
Karol został głównym organizatorem BCh na terenie przyszłego 
Podobwodu AK Sędziszów - Ropczyce. Zaufanie, jakim obdarzono 
„Groma”, pozwoliło na objęcie dowództwa nad kompanią, a następ-
nie awans na zastępcę i komendanta Obwodu BCh Dębica „Dębo-
róg”. Efektem tej działalności było sfinalizowanie akcji scaleniowej 
pomiędzy oddziałami BCh i AK na tym terenie. 

Jako komendant Obwodu BCh „Dęboróg” miał możliwość do-
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kładnego poznania wszystkich frakcji ludowców oraz najważniej-
szych osób z Komendy. W konsekwencji, powstała charakterystyka, 
która przez Komendę Obwodu AK „Deser” trafiła do dowódcy In-
spektoratu AK Rzeszów Łukasza Cieplińskiego „Konrad”. 

W dokumencie tym „Grom” pisał: 
… Ruch ludowy na terenie tut. obwodu – jak każdy zresztą ruch 

polityczny, dążący do ogarnięcia większości narodu i realizacji swego 
programu, nie w skali klasowej ale ogólnopaństwowej – ma obecnie 
trzy dość wyraźnie odcinające się kierunki. Jest to prawica, centrum 
i  lewica. Prawica ludowa, obejmująca najstarszych działaczy ludo-
wych, sięgających jeszcze do tradycji stańczykowskich ma charakter 
wybitnie umiarkowany, kompromisowy. Zwolenników tegoż odłamu 
znaleźć można wśród starszych zamożnych gospodarzy, niektórych 
starszych księży po wiejskich parafiach i niektórych nauczycieli wiej-
skich, zresztą nielicznych, starszych wiekiem i kilku ziemian. Wśród 
młodych, zwolenników tego kierunku nie ma. Prawica ludowa nie 
upiera się przy dążeniu do przejęcia władzy państwowej przez ruch 
ludowy. Rząd i parlament mogą być wynikiem kompromisu zasad-
niczych, uznanych partii politycznych, byle zostały zrealizowane po-
stulaty ruchu ludowego (…) Centrum ludowe obecnie na terenie na-
szego obwodu skupiające część skromną zresztą inteligencji ludowej 
(większość jest w A.K.) czynnych przed wojną działaczy ludowych – 
wychowanych przez „Piasta”, częściowo przez późniejszy „Centrolew” 
liczy najwięcej zwolenników i sympatyków, i w normalnych warun-
kach odegra rolę najsilniejszego ruchu politycznego, i przy umiejętnej 
propagandzie może liczyć na zupełne opanowanie wsi za wyjątkiem 
oczywiście pewnego odłamu młodzieży ludowej, skupiającej się przed 
wojną w tzw. „Wiciach” i „Zniczu” (Koła Młodzieży Ludowej), o czym 
niżej mowa. Na tymże więcej postępowym i przebojowym i najlicz-
niejszym odłamie – stojącym w pośrodku między prawicą zbyt kon-
serwatywną, a lewicą, aż nadto radykalną obecny ruch ludowy bu-
duje wszystkie nadzieje na zdobycie i utrzymanie władzy w przyszłej 
Polsce… 
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Akcja „BURZA”
Po sfinalizowaniu akcji scaleniowej Batalionów Chłopskich 

z AK, „Grom” od 29 marca 1944 r. pełnił funkcję II zastępcy komen-
danta Obwodu AK Dębica. W czasie akcji „Burza” walczył w rejonie 
II zgrupowania, jako członek sztabu 5. Pułku Strzelców Konnych, 
odtwarzanego przez oddziały Obwodu AK Dębica. Według ustaleń 
Tomasza Balbusa, biografa Ludwika Marszałka – kolegi ze szkolnej 
ławy i współorganizatora konspiracji „Grom”, wspólnie ze „Zbroją” 
końcem lipca jeździli nieoznakowanym zdobycznym niemieckim 
samochodem, przekazując rozkazy i  inspekcjonując podległe im 
oddziały wkraczające w fazę działań akcji „Burza”. 3 sierpnia 1944 
r. jechali na inspekcję oddziałów odwodowych z rejonu Wielopola 
Skrzyńskiego. Ludwik Marszałek „Zbroja” wysiadł wcześniej z sa-
mochodu, który, tuż przed samym Wielopolem, został omyłkowo 
ostrzelany przez oddziały własne. W  tym tragicznym zdarzeniu 
otrzymał trzynaście postrzałów i wiele innych obrażeń. Między in-
nymi miał zmiażdżony lewy łokieć, przestrzelony obojczyk, zmiaż-
dżone kości dolnej kończyny. Niedowład ręki był trwałym skutkiem 
nieszczęścia. Ciężko ranny najpierw trafił do szpitala partyzanc-
kiego w Brzezinach, mieszczącego się w domu Lachmanów, gdzie 
został wstępnie opatrzony. Później „Zbroja” osobistym staraniem 
umieścił kolegę w swojej byłej melinie, a wówczas punkcie sanitar-
nym u Eleonory Staniszewskiej w Kamienicy Górnej, gdzie rannego 
otoczono troskliwą opieką.

Kolejne zmiany lokalizacji udzielania „Gromowi” doraźnej 
pomocy związane były z  dynamiczną sytuacją walk frontowych 
w tamtym rejonie. 22 sierpnia 1944 roku trafił do szpitala polowe-
go przy sztabie II zgrupowania Obwodu AK Dębica w Gołęczynie. 
Według ustaleń Antoniego Stańki, jego stan był wówczas bardzo 
ciężki: …z licznych ropiejących ran wydobywały się przy zmianie 
opatrunków kawałki kości, cząstki blachy pochodzące z  karoserii 
samochodu (…) nadto trafiały się jeszcze strzępki odzieży…     
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Po prześledzeniu dostępnych publikacji oraz zebraniu wielu rela-
cji okazuje się, że Karol Chmiel ocalenie zawdzięczał kilku osobom. 
Przede wszystkim bardzo ofiarnym sanitariuszkom. Gdy oddziały 
II zgrupowania po walkach na polanie Kałużówka końcem sierpnia 
1944 r. znalazły się w  bardzo krytycznym położeniu, dowództwo 
omawiało kilka możliwości rozwiązania problemu rannych. Jednym 
z  nich, w  celu najskuteczniejszego przedostania się za niemieckie 
linie frontu, miało być pozostawienie lub nawet uśmiercenie tych, 
którzy obciążaliby akcję ewakuacyjną. 

Jak wynika z  relacji i  zachowanych dokumentów, stanowcze 
słowa Wilhelma Jakiego „Koraba”, byłego policjanta granatowego, 
zdecydowały, że cały obóz II zgrupowania, razem z rannymi, sys-
tematycznie przedostawał się na zachód. Osobą, która finalnie oca-
liła życie ciężko rannego Karola Chmiela, była Izabela Kałużyńska 
„Żaba”, siostra Jana Łopuskiego „Mariusza”, która przetransporto-
wała go za linię frontu do rodzinnego domu w Strzegocicach, koło 
Pilzna. Dzięki temu mógł przechodzić rekonwalescencję w  przy-
zwoitych warunkach. Po tygodniowym podleczeniu przerzucono 
go do Krakowa. 20 stycznia 1945 roku został awansowany na sto-
pień porucznika rezerwy.

Wydarzenia z sierpnia 1944 r. spowodowały poważne obawy od-
nośnie kontaktów z osobami związanymi z dowództwem Obwodu 
AK Dębica, a w szczególności z byłym Komendantem, Adamem La-
zarowiczem, ps. „Klamra”. Miał on wysuwać groźby odnośnie jego 
osoby, po tym, jak „Grom” złożył bardzo krytyczny raport w Inspek-
toracie AK Rzeszów na jego postępowanie tuż przed akcją „Burza” 
i w jej trakcie. Raport był zatytułowany: Ogólna ocena działalności 
dowódczej p. „Klamry” dowódcy całości akcji „Burza” w Obwodzie 
„Deser” /60/ - jej zgubne skutki. 

Przekazując ten dokument, prosił również o dyskrecję w temacie 
jego autorstwa. Późniejsze jego obawy były tak poważne, że pomi-
mo trudnej sytuacji materialnej w jakiej się znalazł, nie skierował 
do przełożonych z AK prośby o wypłacenie zaległego żołdu. 
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O  interweniowanie w  tej sprawie pisał w  jednym z  raportów do 
Narcyza Wiatra „Zawojny” Komendanta Okręgu BCh Kraków: 

Oto fragment: …Jednocześnie załączam prośbę do AK o wypłace-
nie zaległości, gdyż muszę sobie kupić jak i dla syna najkonieczniejsze 
części garderoby, a to kosztuje tysiące…

W  świetle powyższych faktów ważnego znaczenia nabiera 
sprawa dalszej działalności w  konspiracji antykomunistycznej za-
równo „Groma” jak i „Klamry”. Obaj znaleźli się w gronie najbliż-
szych współpracowników Łukasza Cieplińskiego „Pług”, „Bogdan”, 
„Ostrowski”, który najpierw pełnił funkcję Prezesa Obszaru Po-
łudniowego, a  następnie Prezesa IV Zarządu Głównego Zrzesze-
nia WiN. Człowiek ten, znając animozje pomiędzy podwładnymi, 
potrafił wykorzystać ich osoby w najbardziej wartościowy sposób. 
„Klamra” pełnił funkcję jego zastępcy, a „Grom” doradcy politycz-
nego. Znamiennym jest fakt kontaktów konspiracyjnych z  tego 
okresu, czyli odpraw i konferencji, w których jako najściślejsze gro-
no kadry, z reguły udział brali wszyscy. Przeszłość i animozje odkła-
dane były na bok. Najważniejsze wówczas było dobro ojczyzny, za 
które komuniści osądzili ich i wymierzyli jednakową karę – śmierć.

Konspiracja antykomunistyczna
Po rozwiązaniu AK przez generała Leopolda Okulickiego 

„Niedźwiadka” w dniu 18 stycznia 1945 r. Karol Chmiel nie uczest-
niczył w konspiracji poakowskiej „NIE” i Delegaturze Sił Zbrojnych. 
Mieszkając w  Swoszowicach pod Krakowem rozpoczął normalne 
życie na swoje nazwisko. Po decyzji Centralnego Kierownictwa 
Ruchu Ludowego i  Komendanta Głównego BCh z  marca 1945 r. 
o zakończeniu działalności konspiracyjnej, ujawnił się jako żołnierz 
BCh. Uczestniczył w ujawnieniu struktur BCh Obwodu „Dęboróg” 
w ogólnopolskiej akcji rejestracji żołnierzy BCh w Rejonowych Ko-
mendach Uzupełnień, która miała miejsce w Polsce w październiku 
1945 r. Podjął pracę w Spółdzielni Pracowników Szkół Akademic-
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kich w  Krakowie. Założył też sklep spożywczy. W  marcu 1945 r. 
rozpoczął studia na Akademii Handlowej w  Krakowie. Po przy-
jeździe do kraju Stanisława Mikołajczyka i  utworzeniu Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w sierpniu 1945 r. rozpoczął legalną działal-
ność polityczną w szeregach tego ugrupowania.

Mieszkając pod Krakowem prywatnie utrzymywał kontakty 
z kolegą ze szkolnej ławy, Ludwikiem Kubikiem, który w tym czasie 
używał dokumentów na nazwisko Józef Gruszecki i w konspiracji 
Zrzeszenia WiN pełnił funkcję kierownika Wydziału Organizacyj-
nego Obszaru Południowego. Najprawdopodobniej, podczas które-
goś ze spotkań organizacyjnych Ludwik Kubik wspomniał prezeso-
wi Obszaru Południowego Łukaszowi Cieplińskiemu osobę Karola 
Chmiela. Łukasz Ciepliński, znając go jako „Katonowicza” z okresu 
konspiracji w AK, nawiązał z nim kontakt. Początkowo, w trakcie 
luźnych prywatnych rozmów, sondował z kim w PSL-u utrzymuje 
kontakty i jakie informacje dzięki temu można zdobyć. Z czasem, 
zdając sobie sprawę z  jego inteligencji oraz możliwości właściwej 
oceny sytuacji politycznej, o czym świadczą cytowane powyżej ra-
port i  charakterystyka, wciągnął Karola Chmiela w  konspirację 
Zrzeszenia WiN. 

W  żadnym z  dostępnych materiałów nie ma konkretnej daty 
podjęcia ponownej działalności konspiracyjnej przez Karola 
Chmiela. Badając temat można powiedzieć, że im więcej dokumen-
tów, tym bardziej daty są rozbieżne. Pod pseudonimem „Zygmunt”, 
„Leon”, „Polański” pełnił funkcję referenta do zadań specjalnych 
Kierownictwa Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN. Regularnie 
pisał do konspiracyjnej gazetki „Orzeł Biały”. Na przełomie czerwca 
i lipca 1946 r. współredagował „Memoriał do Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych”. 

Odwołując się w nim do Karty Narodów Zjednoczonych Zrze-
szenie WiN informowało w nim opinię światową o komunistycznej 
dyktaturze i terrorze panujących w Polsce. Dokument z szeregiem 
załączników za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych Bel-
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gii, Paula Henriego Spaaka, został przekazany do ONZ. 
Początkowa działalność „Leona” w strukturach Zrzeszenia WiN 

to utrzymywanie kontaktów pomiędzy legalnie działającym PSL–
em i konspiracyjnym Zrzeszeniem WiN. Było to możliwe, ponie-
waż Karol Chmiel, jak już było wspomniane, po utworzeniu tej par-
tii końcem sierpnia 1945 r. znalazł się w  jej szeregach. Szczegóły 
dotyczące współpracy dostarczają zeznania własne Karola Chmiela, 
w których czytamy: …gdy oświadczyłem „Bogdanowi”1 , że znam Ka-
bata, działacza PSL na szczeblu okręgu krakowskiego2, a którego zna-
łem w związku z akcją ujawniania BCh – „Bogdan” oświadczył, że 
współpraca z PSL kierowanym przez Mikołajczyka (…) może być dla 
nas cenna, bo może zmienić rzeczywistość w Polsce na naszą korzyść 
– umożliwiając nam jawną działalność. Dlatego też polecił mi nawią-
zać łączność z Kabatem i zaofiarować pomoc PSL w formie dostar-
czania informacji o zamiarach partii blokowych, głównie PPR, władz 
bezpieczeństwa itp., co ułatwi PSL działalności i taktyki politycznej… 

Po nawiązaniu kontaktu z  Mieczysławem Kabatem i  naświe-
tleniu stanowiska Zrzeszenia WiN ustalono szczegóły dotyczące 
współpracy. W konsekwencji „Leon” przez pierwsze miesiące 1946 
r. regularnie przekazywał „Chmurze” wypiski konkretnych infor-
macji dotyczących przedsięwzięć aparatu nowej władzy w zakresie 
przygotowań do referendum oraz planów UB odnośnie aresztowań 
działaczy ugrupowania Mikołajczyka, z miesięcznych raportów wy-
wiadowczo – informacyjnych sporządzanych przez Zrzeszenie WiN. 
W zamian PSL Mikołajczyka wspierał finansowo działalność Ob-
szaru Południowego Zrzeszenia WiN. 

Systematyczna współpraca z  „Chmurą” umożliwiła Karolowi 
Chmielowi nawiązanie osobistego kontaktu z  prezesem PSL Sta-
nisławem Mikołajczykiem. Dzięki temu „Leon” miał możliwość 
zorientowania się: …z  czym on przyjechał do kraju – jak ocenia 

1. Takiego pseudonimu używał Łukasz Ciepliński, jako prezes Obszaru Południowego Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość.

2. Tu jest mowa o Mieczysławie Kabacie „Chmurze”, „Śliwie” majorze BCh, szefie Sztabu Komendy 
Okręgu VI Krakowskiego Batalionów Chłopskich.
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sytuację międzynarodową i wewnętrzną w Polsce i jakie widzi jej roz-
wiązanie… Wiedza ta pozwoliła prezesowi Cieplińskiemu na wła-
ściwe ułożenie współpracy nie tylko z PSL-em, ale na ogólne ukie-
runkowanie działalności Zrzeszenia WiN w tamtym czasie.

 Pierwsze spotkanie z prezesem PLS miało miejsce samym koń-
cem grudnia 1945 roku „Leon”, tuż przed wyjazdem do Warszawy 
związanym z weryfikacją po ujawnianiu BCh, którą prowadziło Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej, poprosił Kabata o umożliwienie ta-
kiego spotkania. Równocześnie zastrzegł, że chciałby …rozmawiać 
szczerze i  z  zaufaniem… oraz, że Mikołajczyk powinien wiedzieć, 
iż jego rozmówca jest przedstawicielem organizacji konspiracyjnej.

 Po kilku dniach „Chmura” wręczył Chmielowi list polecający 
z adnotacją, iż jest on zaufanym BCh-owcem. Po dotarciu do War-
szawy, ustaleniu miejsca urzędowania ówczesnego Ministra Rolnic-
twa i Reform Rolnych i umówieniu terminu, „Leon” został zapro-
szony na spotkanie. 

W  trakcie rozmowy przekazał, że stosunek jego organizacji 
jest bardzo przychylny dla ministra oraz, że Zrzeszenie WiN po-
piera politykę PSL-u. Kontynuując przeszedł do meritum sprawy. 
W odpowiedzi usłyszał: …że wprawdzie on [Stanisław Mikołajczyk 
– przypomnienie Sz. P.] liczy się z tym, że ostatecznie wojna rozwią-
że sytuację międzynarodową, jednak jego zdaniem nie będzie ona 
w najbliższych latach gdyż, jak stwierdził, społeczeństwa anglosaskie 
mają już dość wojny – wojny nie chcą, a rządy Anglii i USA muszą 
się liczyć z opinią społeczeństwa (…) na wojnę w najbliższym czasie 
liczyć nie można i on nie liczy, gdyż by tu nie przyjeżdżał...

Odnośnie kwestii rozwoju sytuacji wewnętrznej, Mikołajczyk 
uważał, …że sytuacja w Polsce jest tymczasowa, a on po to przyje-
chał, by zgodnie z uchwałami jałtańskimi i moskiewskimi zmienić ją 
i ustabilizować poprzez wybory. Dlatego najważniejszym zadaniem 
na bieżący okres jest zorganizowanie jak najliczniej PSL obejmujące-
go cały kraj, by w wyborach mogło uzyskać zdecydowaną większość 
w Sejmie, na co on w zupełności liczy – i utworzyć rząd z małą mniej-
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szością PKWN-u, oparty na PSL. Dlatego też poleca ujawnić się, wstę-
pować w szeregi PSL i popierać PSL organizacyjnie i propagandowo… 
Na tym stwierdzeniu rozmowa została zakończona. 

Po powrocie do Krakowa Chmiel zrelacjonował przebieg spo-
tkania Łukaszowi Cieplińskiemu, który nie był usatysfakcjonowa-
ny usłyszanymi informacjami. Miał wówczas stwierdzić, …że woj-
na będzie wcześniej niż sobie Mikołajczyk wyobraża… Jak bardzo 
w prawidłowej ocenie sytuacji politycznej obaj się mylili pokazała 
przyszłość.

Jako referent do zadań specjalnych „Leon” organizował, pośred-
niczył i  uczestniczył też w  spotkaniach z  urzędnikami Ambasady 
USA: pułkownikami Walterem Pashley΄em, Edwardem Yorkiem 
i  Frankiem Jessic’em oraz z  posłem belgijskim, Haroldem Eema-
nem. Również i w przypadku tej działalności najwięcej szczegóło-
wych informacji zawierają jego zeznania własne. 

Nawiązanie współpracy z  przedstawicielami ambasady Stanów 
Zjednoczonych w  Warszawie było możliwe dzięki Stefanowi Ma-
rianowi Rostworowskiemu „Ignacemu”, referentowi politycznemu 
Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN, który wówczas utrzymy-
wał liczne kontakty towarzyskie wśród dyplomatów. 

„Ignacego” „Leon” poznał za pośrednictwem Józefa Maciołka 
„Żurawia”, byłego komendanta Podobwodu AK Rzeszów Południe. 
Jak się okazało, zaznajomienie związane było z  faktem, iż Attache 
militarie ambasady USA płk Walter Pashley szukał możliwości 
podjęcia kontaktu z polską organizacją podziemną, a Karol Chmiel 
miał to umożliwić.

Po konsultacji, Łukasz Ciepliński wyraził chęć podjęcia takich 
kontaktów. Do pierwszego spotkania „Leona” z  przedstawicielem 
ambasady USA doszło w  Krakowie, gdzie płk Pashley’a  zaprosił 
„Ignacy”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i głębszej konspiracji 
Karol Chmiel w kontaktach z Amerykanami używał pseudonimu 
„Górski”. Sam przebieg pierwszego spotkania wyglądał następująco: 
... na ul. św. Jana po mnie i Roztworowskiego przyjechał samochód 
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amerykański, w którym siedział płk. Pashley. Rostworowski przedsta-
wił mnie Pashleyowi, jako przedstawiciela kierownictwa WiN-u upo-
ważnionego do przeprowadzenia z nim rozmów i rozpoczęliśmy roz-
mowę jadąc w wozie Pashley’a przez ulice Krakowa (…) W rozmowie 
z  Pashley’em w  obecności Roztworowskiego oświadczyłem mu, że 
znaczna część społeczeństwa polskiego, a  zwłaszcza młodzież żyje 
pod psychozą trzeciej wojny, co wpływa ujemnie na normalizację ży-
cia, a zwłaszcza hamuje akcję ujawniania i stwarza podłoże do dal-
szej konspiracji… 

Jako uzasadnienie swojej wypowiedzi „Górski” dopytywał, czy 
przewidywania wybuchu III wojny światowej są słuszne i w jakim 
czasie może to nastąpić. Dla funkcjonowania konspiracyjnego Zrze-
szenia WiN był to wówczas zasadniczy problem. W  odpowiedzi 
usłyszał, …że sprawa wojny i jej najbliższego terminu jest tajemnicą 
wojskową, której mu jego przełożeni nie wyjawiają, jednak prywat-
nie może powiedzieć, że nie widzi innego rozwiązania sytuacji świa-
towej, gdyż ZSRR zagraża interesom USA na wszystkich odcinkach, 
a ponadto jest antytezą ideologiczną i ustrojową, której nie można 
pogodzić z ustrojem i dążeniami USA. Uważam że konflikt powinien 
nastąpić w  ciągu najbliższych lat. Dlatego też bardzo interesuje się 
ingerencją ZSRR na terenach Polski i  stanem Armii Czerwonej na 
tutejszych terenach… 

„Górski” oświadczył wówczas, że otrzymał upoważnienie jedy-
nie do rozmów na tematy polityczne. Jednocześnie dodał, iż od-
nośnie kwestii wojskowych może zorganizować spotkanie z  jego 
zwierzchnikiem „Witoldem”3, który posiada odpowiednie kompe-
tencje. Wówczas płk Pashley oświadczył, …że interesują go wszelkie 
informacje, jakie mu możemy dostarczyć, gdyż po to do Polski przyje-
chał, żeby wszystko wiedzieć…

Ważną kwestią poruszoną w trakcie tego spotkania była posta-
wa Stanów Zjednoczonych względem bieżących wydarzeń w Pol-

3. Witold Ostrowski, takiego pseudonimu używał w kontaktach z amerykanami Prezes Obszaru 
Południowego Zrzeszenia WiN Łukasz Ciepliński.
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sce. Uczestniczący w rozmowie „Ignacy” zapytał płk Pashley’a: …
czy Stany Zjednoczone będą ingerowały w sprawy wewnętrzne Polski 
z powodu wzrostu wpływów radzieckich. Pashley oświadczył, że spra-
wa ta należy do ONZ, Rady Bezpieczeństwa i jeżeli mamy jakieś ma-
teriały świadczące o ingerencji ZSRR, to należy sporządzić coś w sen-
sie memoriału do ONZ, a wówczas USA mogą materiały podziemia 
poprzeć na forum międzynarodowym… 

Wówczas „Górski” poprosił Amerykanina o dostarczenie egzem-
plarza Karty Narodów Zjednoczonych. Na postawie tego dokumen-
tu działaczom Zrzeszenia WiN, łatwiej było opracować tekst me-
moriału. Płk Pashley zobowiązał się przekazać tekst Karty Narodów 
Zjednoczonych, jednocześnie wyraził chęć kontynuowania spotkań 
z  przedstawicielami Zrzeszenia WiN. Po zakończeniu rozmowy, 
„Górski” z „Ignacym” wysiedli z  samochodu na ul. Warszawskiej, 
a płk Pashley odjechał w kierunku stolicy. 

Kilka dni później „Leon” zreferował Łukaszowi Cieplińskiemu 
przebieg spotkania z amerykańskim pułkownikiem. Po wysłucha-
niu, „Bogdan” wyraził zgodę na osobisty kontakt z płk Pshley’em.

 Organizując spotkanie Karol Chmiel ponownie wykorzystał 
znajomość ze Stefanem Rostworowskim. Samo wydarzenie wygląda-
ło następująco: ... do spotkania między Pashley’em, Bogdanem i mną 
doszło (…) również w  Krakowie, a  raczej za Krakowem na szosie 
w kierunku Katowic, gdzie Pashley przyjechał swym samochodem. Po 
przedstawieniu Bogdana, jako kierownika organizacji, pozostałem na 
szosie przy samochodzie (koło którego szofer przeprowadzał rzekomy 
doraźny remont) dla obserwacji, a  natomiast Bogdan z  Pashleyem 
poszli na przydrożny cmentarz dla przeprowadzenia rozmowy…

 W trakcie tego spotkania Witold Ostrowski ustalił z pułkowni-
kiem Pashley’em sprawę przekazywania ambasadzie USA sprawoz-
dań informacyjnych, które Zrzeszenie WiN dostarczało Ameryka-
nom przez prawie dwa lata do jesieni 1947 r. 

Od 10 stycznia 1947 r. Karol Chmiel był członkiem kierownic-
twa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Pełnił funkcję dorad-
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Aresztowanie i śledztwo

Utrzymując kontakty z pracownikami Ambasady USA, widział 
coraz bardziej skomplikowaną sytuację Zrzeszenia WiN. W związ-
ku z powyższym namawiał Łukasza Cieplińskiego do zaniechania 
lub zawieszenia działalności konspiracyjnej. Przygotowywał też 
plan pracy na czas działalności jawnej. Gdy na początku paździer-
nika 1947 r. zatrzymani zostali Franciszek Błażej i Józef Szmid, pre-
zes Ciepliński 10 października w Zakopanem zorganizował naradę 
Zarządu Głównego. Podjęto wówczas decyzję o  zawieszeniu kon-
taktów organizacyjnych. Jak się okazało, na działania ratunkowe 
było już za późno. Rozpracowujący Zrzeszenie WiN funkcjonariu-
sze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego okazali się szybsi. Po 
kolejnych aresztowaniach wśród kadry IV Zarządu Głównego, 12 
grudnia w  godzinach wieczornych zatrzymali go funkcjonariusze 
Wydziału III Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go z Krakowa1. Po wstępnych przesłuchaniach i przeprowadzeniu 

1. Tu należy dodać, że wśród osób interesujących się osobą Karola Chmiela krążą pogłoski, że de-
cydujący wpływ na jego zatrzymanie mogli mieć funkcjonariusze UB pochodzący z terenu ówczesnego 
powiatu dębickiego. Tezy tej jednak, pomimo szeroko zakrojonej kwerendy, autorowi nie udało się jedno-
znacznie potwierdzić, ani całkowicie obalić.

cy politycznego Prezesa Łukasza Cieplińskiego. Na stanowisku tym 
odbierał i opracowywał raporty polityczne i korespondencję z Dele-
gaturą Zrzeszenia WiN „Dardanele”. Opracował „Memoriał do mi-
sji Amerykańskiej”, „List do Polonii Amerykańskiej” oraz odezwy 
do Kół AK na emigracji. W połowie 1947 roku na polecenie Prezesa 
opracował trzeci, kolejny „Memoriał do ONZ”. 

Według założeń kierownictwa Zrzeszenia WiN miał zostać prze-
rzucony na Zachód, aby w Londynie koordynować działanie Delega-
tury Zagranicznej Zrzeszenia WiN „Dardanele”. Plany te z różnych 
przyczyn nie doszły do skutku. W końcowym okresie działalności 
Zrzeszenia WiN prezes chciał powierzyć mu kierownictwo Wydzia-
łu Propagandy, zamierzenia te nie zostały jednak zrealizowane.
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rewizji domu w Swoszowicach oraz pensjonacie „Krzysinek”, który 
wynajmował w Zakopanem, następnego dnia przewieziono go do 
Warszawy. Tam osadzony został w pawilonie X oddziału śledczego 
więzienia MBP na warszawskim Mokotowie. W  całkowitej izola-
cji poddawany był okrutnemu śledztwu. Pozwoliło to bezpiece na 
zdobycie niezbędnych informacji na temat działalności Zrzesze-
nia WiN, które zestawiała z przejętymi archiwami organizacyjny-
mi, znalezionymi u WiN-owców oraz tymi skrzętnie schowanymi, 
których lokalizację UB ustalało w trakcie śledztwa. Skutkiem było 
zręczne manewrowanie i wymuszanie oczekiwanych przez oskarży-
cieli zeznań podczas rozprawy sądowej. Potwierdzeniem jest relacja 
naocznego świadka tamtego procesu, Franciszka Batorego, który 
wspomina, że każda próba mówienia oskarżonych nie na temat za-
łożony w scenariuszu rozprawy kończyła się ostrym krzykiem i pro-
testami prokuratora2. UB śledztwo zakończyło 5 listopada 1949 r. 29 
listopada sprawa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN trafiła do 
Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego. Podczas pobytu w więzie-
niu Karol Chmiel napisał piosenkę na melodię „Czerwonych ma-
ków”: …Czy widzisz te mury czerwone, to grozy i kaźni jest dom..., 
która określana jest mianem „Hymnu Mokotowa”.

Proces rozpoczął się 5 października 1950 roku w  Warszawie. 
Ówczesna prasa w  relacjach rozpisywała się o  zdrajcach narodu 
i  szpiegach na żołdzie amerykańskim, agentach wywiadu amery-
kańskiego z komendy głównej WiN. 

Organy Prasowe PZPR relacjonowały też: 
…proces morderców i  zdrajców. Wysłużeni agenci gestapo, po-

plecznicy Mikołajczyka – zbiry na utrzymaniu ambasady amery-
kańskiej w Warszawie odpowiadają za swoje zbrodnie przed sądem 
narodu polskiego… 

2. Relacja Franciszka Batorego z dnia 13 maja 2022 roku w zbiorach autora.

Proces
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Najwyższy Sąd Wojskowy w  Warszawie postanowieniem z  16 
grudnia 1950 roku utrzymał wyrok w  mocy. Prezydent Bolesław 
Bierut 20 lutego 1951 r. nie skorzystał z prawa łaski. Na wykonanie 
kary śmierci Karol Chmiel oczekiwał do 1 marca 1951 r. Tuż przed 
wyprowadzeniem na egzekucję odebrano mu wszystkie drobiazgi, 
które mogłyby umożliwić identyfikację, związano ręce do tyłu, za-
klejono usta. Ostatnie chwile prowadzonego na śmierć więziennym 
dziedzińcem, w których po raz kolejny wykazał swoją niezłomność, 
po latach opisywał współwięzień: …Porucznika Karola Chmiela tak-
że łatwo było poznać po niskiej atletycznej postaci, łysinie i długiej, 
jak na niego, jaśniejszej bluzie. W tym wypadku zaznaczam z naci-
skiem, że gdy Chmiela prowadzono na śmierć, w chwili, gdy eskorta 
z nim miała skręcać za magazyn mundurowy, wyrwał się z rąk dwóch 

sZyMON pacyNa

Karol Chmiel zeznawał przed Sądem jako pierwszy. Pytania za-
dawane przez oskarżycieli były tak skonstruowane, aby odpowiedzi 
udzielane zgodnie z prawdą, jak najbardziej obciążały oskarżone-
go. Wskazuje to na fakt, że los kierownictwa IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia WiN był przesądzony jeszcze przed procesem, a rozpra-
wa prowadzona była z jasnym przesłaniem politycznym. 

Po dziewięciu dniach, 14 października, Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie pod przewodnictwem Aleksandra Wareckiego skazał 
Karola Chmiela oraz sześciu współoskarżonych z kierownictwa IV 
Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN na karę śmierci. 

Karol Chmiel podczas procesu określany był teoretykiem WiN
-u. Pomimo prób odwoływania się do chłopskiego pochodzenia, 
przeszłości „Wiciarza”, organizatora i dowódcy BCh oraz ciężkich 
ran odniesionych po ostrzelaniu ze strony AK, otrzymał wyrok 
dwukrotnej kary śmierci. Uzasadnienie brzmiało następująco …
Oskarżony Chmiel to szpieg w całym tego słowa znaczeniu, opraco-
wujący materiały na użytek wrogów ludu polskiego, szpieg paktujący 
ze swoimi amerykańskimi mocodawcami i dla zdrajcy swojej własnej 
ojczyzny innej kar, jak kara śmierci – być nie może...

Egzekucja
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strażników, upadł na ziemię, wołając głośno rozdzierającym głosem: 
„Mordują…, mordują”. W jednej chwili dopadli go, a trzeci z eskorty, 
idący zwykle za skazanym, zarzucił mu na głowę płachtę, tłumiąc 
głos, po czym powlekli szarpiącego się, znikając za narożnikiem ma-
gazynu…Wyrok wykonano o godzinie 20:15, strzałem w tył głowy. 
Ciała zamordowanego nie wydano rodzinie, miejsce pochówku do 
dziś nie jest znane. Jego symboliczny grób znajduje się na Wojsko-
wych Powązkach w Warszawie w Kwaterze Ł „Na Łączce” w postaci 
brzozowego krzyża z planszą informacyjną. Krzyż ten zaginął i zo-
stanie odtworzony w ramach tego projektu.1 Na cmentarzu parafial-
nym w Zagorzycach Górnych na grobie żony, umieszczono napis: 
PAMIĘCI OJCA Karola Chmiela PRAWNIKA OFICERA BCH AK.

 

Karola Chmiela wielokrotnie nagradzano, niestety, tylko raz za 
życia, gdy otrzymał Krzyż Walecznych za udział w  akcji „Burza”. 
Pozostałe zaszczyty otrzymał pośmiertnie, były to: Krzyż Armii 
Krajowej i 4-krotnie Medal Wojska Polskiego. Sąd Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego w  Warszawie, 17 września 1992 roku unie-
ważnił wyrok z 1950 roku. Sędziowie stwierdzili, że jego działalność 
prowadzona była na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 
W  2000 r. Gimnazjum w  Zagorzycach Górnych otrzymało imię 
porucznika Karola Chmiela. Na ścianie szkoły, 4 września 2000 
r., została poświęcona tablica upamiętniająca jej patrona, a  przed 
szkołą ustawiono jego popiersie. 1 marca 2010 r., za wybitne za-
sługi dla Rzeczpospolitej Polskiej, Karol Chmiel został odznaczony 
przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 1 marca 2013 r. z okazji ob-
chodów Narodowego Dnia Żołnierzy „Wyklętych”, Minister Obro-
ny Narodowej awansował go na stopnień kapitana. Popiersie Karola 
Chmiela znajduje się wśród postaci odsłoniętego w 2013 r. „Pomni-
ka Żołnierzy Wyklętych” w Rzeszowie. W roku 2022 w Ropczycach 
wykonany został mural Karola Chmiela i Stanisława Dydo.

1. Przy wymianie zbutwiałych krzyży pominięto krzyż Karola Chmiela i Józefa Batorego. Zostały 
one odtworzone w ramach tego projektu MON, 20 września 2022 roku. 

Przywracanie należnej pamięci
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Rodzina, ale także miejscowość, w której przyszło się na świat, 
dorastało, gromadziło pierwsze życiowe doświadczenia niewąt-
pliwie w określony sposób wpływają na życie ludzkie. Dla Karola 
Chmiela miejsce urodzenia to Zagorzyce, rozległa wieś w powiecie 
ropczyckim. Wioska położona jest na łagodnych wzgórzach Pogó-
rza Karpackiego, a jej centrum rozciąga się wzdłuż potoku o nazwie 
Budzisz. Wzniesienia pokrywa nieregularna siatka pól uprawnych, 
a trudniejsze jej fragmenty stanowią lasy. Ta wioska należała do naj-
liczniej zaludnionych na terenie klucza dóbr królewskich o nazwie 
tenuta ropczycka. Pierwsza wzmianka o  tej miejscowości pocho-
dzi z  roku 1379 i  jest to akt króla Ludwika Węgierskiego. Można 
by zauważyć, że ta wioska żyła w cieniu albo stanowiła zaplecze dla 
sąsiedniej Góry Ropczyckiej, w której znajdowała się siedziba Sta-
rostwa i zarządu „tenuty ropczyckiej”. 

Ta bliskość Góry Ropczyckiej powodowała, że zarówno parafia 
Zagorzyce, jak i szkoła „ludowa”, pojawiają się tu stosunkowo póź-
no, bo na początku XX wieku. Wiek XIX jak i pierwsza połowa XX 
wieku jest to czas „przeludnienia wiosek galicyjskich”, co też doty-
czy Zagorzyc. Ojciec Karola, Antoni Chmiel wyruszył, tak jak ty-
siące innych, do Ameryki, gdzie spędził 6 lat i  zgromadził trochę 
dolarów. Pozwoliło mu to po powrocie z Ameryki do Zagorzyc za-
łożyć rodzinę, „spłacić rodzeństwo”,1 a przez to zachować wielkość 
rodzinnego gospodarstwa.

Żeniąc się z Katarzyną Charchut, córką także zamożnego gospo-

1. Polegało to na tym, że pozostałe rodzeństwo otrzymywało określoną sumę pieniędzy lub materiał 
np. drzewo budowlane. Zachowały się dokumenty dotyczące owych spłat.

Ten syntetyczny opis życia i działalności Karola Chmiela dobrze 
będzie uzupełnić o elementy dotyczące miejsca urodzenia, dzieciń-
stwa, tego co nazywamy „ojcowizną”. Dodamy także opisy miejsc 
kaźni oraz wspomnienia ludzi bliskich i postronnych.

Zagorzyce miejsce urodzenia i konspiracji
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darza praktycznie podwoił to gospodarstwo, które stało się jednym 
z największych w tej wiosce. Problemem jednak było to, że Kata-
rzyna pochodziła z innej części wioski, zwanej Dołem, więc grunty 
tych gospodarstw dzieliły 4 km, co stanowiło znaczne utrudnienie. 

Gdyby jeszcze chcieć opisać te dwa gospodarstwa to należy za-
uważyć, że Zagorzyce są rozciągnięte wzdłuż potoku Budzisz. Sto-
sunkowo łagodne wzgórza pozwalały tu prowadzić gospodarstwa 
łączące uprawy z hodowlą. Te najbardziej zamożne gospodarstwa 
położone były w dolinie, żyznej bo „zalewowej”. W wieku XIX i po-
czątku XX wieku nie było jeszcze sztucznego nawożenia, więc to 
miało zasadnicze znaczenie. Łąki pozwalały gromadzić cenne siano, 
a położone wyżej pola przeznaczane były pod żyto, owies, a te bar-
dziej żyzne pola pod pszenicę.

Gospodarstwo Chmielów położone było w rozległej w tym miej-
scu dolinie, bezpośrednio nad potokiem Budzisz. Potok niewielki, 
ale potrafił z przypadku ulew, czy oberwania chmur być ogromnie 
groźny. Tak było w roku 1934, kiedy te regiony nawiedziły ogrom-
ne ulewy. Nawała przyszła w nocy. Ludzie w popłochu uciekali tam 
gdzie woda nie groziła. Starszy z synów Antoniego i Katarzyny, Jó-
zef w letnie ciepłe noce sypiał na strychu domu. I tej nocy głęboko 
spał, tak, że gdy przyszła nawała, wszyscy uciekli, nikt o nim nie 
pamiętał. Gdy się obudził, ze strychu w ciemności nocy zobaczył, 
że dom otaczają wzburzone wody. Jego krzyk nie przebijał się przez 
szum powodzi. Dom w każdej chwili mogła zabrać woda. Dopie-
ro poranek sprawił, że wody opadły i  pojawiła się pomoc, która 
uwolniła go z tej pułapki. Jednak trauma jaką przeżył tej nocy na 
zawsze pozostawiła głęboki ślad na jego psychice. Odczuwał ciągłe 
zagrożenie, od którego mógł się uwolnić przez czytanie. Odznaczał 
się przy tym fenomenalną pamięcią. Mógł recytować całe ulubione 
fragmenty przeczytanych książek.

Nie mniej zdolny był jego brat Karol. Pracowity, systematyczny, 
co przejął głównie po matce Katarzynie. To ona odznaczała się re-
welacyjną pamięcią. Lubiła recytować poezję, opowiadać legendy 
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oraz wydarzenia z historii tej społeczności. Ona cała oddana była 
swoim dzieciom, wiedziała i  to im wpajała, że wykształcenie po-
zwoli im na lepsze życie, niż to na wsi, na roli. Jej wczesna śmierć 
w  roku 1922, gdy Karol miał lat 11stanowiła dla niego ogromny 
cios. Ten dzieciak pragnął zrealizować marzenie matki, która tak 
pragnęła by się wykształcił.

Ojciec Antoni miał znacząco inne miejsce w życiu Karola. Otóż 
gdy wybuchła I wojna światowa i ojciec został zmobilizowany, Ka-
rolek miał niecałe trzy lata. Ojciec dostał się do niewoli rosyjskiej 
i wywieziony został na Syberię. Tam spędził prawie 6 lat, bowiem 
zawierucha rewolucyjna, która szalała po bezkresach Rosji unie-
możliwiała wcześniejszy powrót do Polski. Gdy ojciec powrócił 
dziesięcioletni Karol przyzwyczajał się do obecności i nowych po-
rządków w gospodarstwie jakie wprowadzał ojciec. 

Z  wojennych opowiadań ojca wynikał ogrom tęsknoty za kra-
jem, tych błąkających się poza granicami Ojczyzny i ogrom zła jakie 
jest związane z Rosją. To stąd wynikała odporność Karola na „po-
kusy socjalizmu i rosyjskiego komunizmu”, któremu wielu dawało 
się uwieść, nie tylko w latach międzywojennych, ale także powojen-
nych, to jest okresie PRL-u.

To wszystko składało się na jego głęboki, dla niego naturalny pa-
triotyzm, wyrażający się udziałem przed wojną w działalności spo-
łecznej i politycznej, udział w konspiracji AK od początku okupacji, 
a potem jego działalności w IV Zarządzie Głównym WiN.

Duże gospodarstwo Chmielów położone było w centrum wioski 
Zagorzyce. Tradycyjnie gospodarstwo oraz grunty do niego należą-
ce nazywane są od nazwiska właściciela. Do tych najbardziej zna-
czących w Zagorzycach należeli między innymi Rogożowie, Char-
chutowie oraz Chmielowie. 

Rodzi się pytanie: od kiedy Chmielowie gospodarzyli w tym miej-
scu? W przypadku gospodarstw chłopskich na terenach Galicji za-
pisy katastralne pochodzą z drugiej połowy wieku XIX. Wcześniej-
szy jest zapis z  księgi parafii Góra Ropczycka, do której należały 
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Zagorzyce, gdzie w roku 1833 zapisano, że 27 października urodził 
się Walenty Chmiel, w  gospodarstwie oznaczonym numerem 50. 
Walenty ożenił się w roku 1865, miał syna Antoniego, urodzonego 
w roku 1869. Tenże Antoni ożenił się 15 listopada 1892 roku z Kata-
rzyną Charchut.2 To małżeństwo  miało dzieci: Zofię, Józefa i Karo-
la. Karol miał dwa lata, jak wybuchła I wojna światowa, ojciec został 
zmobilizowany i  szybko dostał się do niewoli rosyjskiej, w  której 
spędził cały okres wojny. W  tej sytuacji Katarzyna z  trójką dzieci 
powróciła do swojego domu rodzinnego, położonego w Zagorzy-
cach Dolnych, gdzie przy pomocy rodziny przetrwała lata wojny.

Po powrocie ojca z niewoli, mama z dziećmi pozostała w swoim 
domu rodzinnym, bowiem tu były lepsze warunki mieszkaniowe. 
Było także do utrzymania gospodarstwo, otrzymane po rodzicach 
Katarzyny. Antoni rozpoczął przygotowania do budowy nowego 
domu, bowiem w  starym domu, zwanym dymnym mieszkał jego 
ojciec Walenty. Po śmierci mamy, dzieci przeniosły się do domu 
ojca Antoniego, w obecnych Zagorzycach Górnych i  pomagały 
w miarę swoich sił w budowie nowego domu. Ten nowy dom, kryty 
dachówką znacznie wyróżniał się w tej wiosce.3 Był dość rozległy, 
na podmurówce, podpiwniczony, z dwoma gankami, z przodu i tyłu 
budynku. Te ganki podkreślają to, że pomyślany był z możliwością 
do zamieszkania przez dwie rodziny.

Korytarz (sień) pełniła rolę kuchni i  dzieliła budynek na dwie 
równe części. Przedni ganek, dość obszerny pomyślany został jako 
letnia jadalnia. Pokój po lewej stronie, nazywany był salonikiem, 
i wykorzystywany był przez Karola już w okresie nauki w Dębicy, 
oraz studiów w Krakowie. Od powrotu z wojennej tułaczki w roku 
1939 zamieszkiwał go Karol już z żoną i dziećmi.

W  drugiej części korytarza znajdował się piec chlebowy. Po 
prawej stronie znajdowała się druga kuchnia (zimowa) oraz pokój 
sypialny. Naprzeciw znajdowała się obszerna komora, pod którą 

2. Szymon Pacyna „Chmielówka” ,Gazeta Reporter nr 6 (11.02. 2021 roku). 
3. Budynek ten został zakupiony w roku 2021 przez Starostwo Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 

na potrzeby tworzonego muzeum - Izby Pamięci Karola Chmiela.
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umieszczona została piwnica. Na domostwo składała się jeszcze 
stajnia oraz obszerna stodoła. Budynek z niezmienionym podzia-
łem oraz stodoła zachowały się do dziś. Stajnia została rozebrana 
w latach 80-tych XX wieku. 

Chłopskie dzieci na ówczesnej wsi musiały pracować, pomagać 
w  gospodarstwie. Na czytanie, na to można było sobie pozwolić 
w niedziele, święta i długie jesienne i zimowe wieczory. Mały Karol 
miał także swoje liczne obowiązki w gospodarstwie dziadka, a po 
śmierci mamy w gospodarstwie swojego ojca. Ta praca fizyczna 
od małego dziecka sprawiła, że wyróżniał się mocną krępą budo-
wą ciała. Do tych obowiązków dzieci należało także pasienie krów. 
Obowiązywała zasada zmieniających się dyżurów rodzeństwa, ale 
można było także zamienić się w obowiązkach. Karol dość często 
korzystał z takiej zamiany, bowiem opanował umiejętność podziału 
uwagi, pomiędzy czytaniem, a dozorowaniem krów. Oczytany im-
ponował ogromem wiedzy, ale także taką naturalną aktywnością 
społeczną. Chętnie gromadził ludzi koło siebie, najpierw w organi-
zacjach ludowych”, potem „akademickich” i konspiracji „niepodle-
głościowej”.

już na pierwszym roku studiów zaangażował się w działalność 
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.4 Wakacje studenckie spędzał 
w Zagorzycach, pomagając rodzinie w pracach polowych. Młodego 
studenta zainteresowała nauczycielka Irena, pracująca od niedawna 
w Zagorzycach. Okazało się, że pochodzi z Krakowa, co ułatwiało 
kontakty także w czasie jej pobytów u rodziców w Krakowie. Pracę 
w Zagorzyckiej szkole Irena Suchodolska5 rozpoczęła w roku 1933 

4. Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” utworzony został w roku 1928, między innymi przez 
Adama Bienia i Ignacego Solorza. Inicjowała powstawanie Uniwersytetów Ludowych, politycznie zwią-
zana była ze Stronnictwem Ludowym (SL) Wincentego Witosa.  

5. Dziadek Ireny January Suchodolski (ur. 1797 w Grodnie, zm. 1875 ) – polski malarz batalista 
okresu romantyzmu oraz oficer wojsk polskich. Był bratem znanego poety Rajnolda. W 1810 wstąpił do 
Korpusu Kadetów Szkoły Elementarnej Artylerii i Inżynierów Wojsk Księstwa Warszawskiego miesz-
czącej się w Arsenale warszawskim. W 1823 został adiutantem polowym dowódcy pułku Grenadierów 
Gwardii Królewskiej gen. Wincentego Krasińskiego. Awansował na kapitana. W 1830 roku Suchodolski 
wziął udział w powstaniu listopadowym. Walczył on między innymi pod Wawrem, Grochowem i Igania-
mi. Po upadku powstania w latach 1832–1833 studiował malarstwo w Akademii Francuskiej w Rzymie, 
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r. Jej rodzina przyjaźniła się z  rodziną hrabiów Tarnowskich, ów-
czesnych właścicieli majątku w Górze Ropczyckiej. To oni zapro-
ponowali jej pracę nauczycielki w Zagorzycach, wsi Karola. Dość 
szybko zwrócili na siebie uwagę i zawarli małżeństwo w  sierpniu 
1935 r. w Krakowie w kościele studenckim św. Anny. W nowej sy-
tuacji Karol zrezygnował z  dziennych studiów prawa i ukończył 
„kurs sekretarzy gminnych”. To pozwoliło mu na podjęcie pracy. 
W okresie od 14.03.1935 r. do maja 1935 r. zatrudniony był Dębicy, 
a następnie w Pilźnie. W  tym czasie kontynuował zaoczne studia 
na UJ w Krakowie, gdzie w roku 1937 uzyskał magisterium z pra-
wa. Zachowała się także legitymacja wskazująca, że równolegle był 
także studentem Akademii Handlowej w Krakowie.6 W Krakowie 
urodził się także ich pierwszy syn, Jerzy. W roku 1937 Karol i Irena 
przenieśli się do Wojsławia koło Mielca, gdzie Irena została miano-
wana kierowniczka miejscowej szkoły, a Karol zatrudniony został 
w samorządzie miasta Mielec. Wojsław, obecnie dzielnica Mielca, 
przed wojną stanowił jego przedmieście. Znajdująca się obok szkoły 
stacja linii kolejowej zapewniała wygodny dojazd Karola do pracy w 
Urzędzie Miasta.

w pracowni Horacego Verneta. W 1860 był jednym z założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
(1860) w Warszawie oraz Muzeum Sztuk Pięknych (1864). Zdobył popularność jako autor romantycz-
nych obrazów o charakterze patriotycznym i batalistycznej tematyce. Malował sceny historyczno- batali-
styczne z okresu wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Jego syn został uwięziony po powstaniu 
styczniowym, a majątek Bojmie został zrujnowany. Z tej rodziny pochodził także znany filozof, historyk 
sztuki, pedagog prof. Bogdan Suchodolski (1903-1992) - na podstawie Wikipedii.

6. To nie tylko wskazuje na jego ogromna pracowitość, ale także umiejętność zabezpieczania 
bytu rodzinie, bowiem za okupacji i po wejściu sowietów pracował w handlu.
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po powrocie z wojennej tułaczki Irena i Karol z dzieckiem za-
mieszkali w dawnym pokoju Karola, w nowym budynku. Pokój ten 
został wcześniej urządzony meblami z Wojsławia, które już w paź-
dzierniku 1939 r. siostra Zofia z mężem Kazimierzem Muchą prze-
wiozła wozem konnym. Piękne meble w  tym pokoju uzupełniały 
obrazy, których autorami byli wujowie Ireny, znani malarze January 
i jego synów Jerzego i Zdzisława Suchodolskich.1 

 W marcu 1940 Irena zaszła w ciąże, która przebiegała prawidło-
wo, ale po porodzie drugiego syna, nastąpiły komplikacje. Mimo 
pomocy lekarza wdarła się zakażenie, w wyniku którego 7 stycznia 
1941 roku zmarła. Na Karolu spoczął obowiązek opieki nad 4 let-
nim pierworodnym synem i noworodkiem Zbigniewem. 

Jakimś uśmiechem losu okazał się fakt, że w tym samym czasie, 
najbliższym sąsiedztwie, tuż po urodzeniu zmarło niemowlę. Mama 
zmarłego dzieciątka zaproponowała, że będzie karmić piersią osie-
roconego Zbysia. To ogromnie ułatwiło sytuację i zapewniło prawi-
dłowy rozwój Zbysia. 

Mimo tej trudnej sytuacji rodzinnej, od początku okupacji Ka-
rol utrzymywał kontakty z rodząca się konspiracją AK. Odnowione 
dawne kontakty z Ludwikiem Kubikiem, zaangażowanym w rodzą-
cą się konspirację spowodowały, że stał się jej członkiem, praktycz-
nie od samego początku. 

Po częściowym unormowaniu spraw związanych z  opieką nad 
dziećmi, Karol odnowił stare kontakty w Krakowie, które pozwoliły 

1. Dziadek Ireny January Suchodolski ( ur. 1797 w Grodnie, zm. 1875 ) – polski malarz batalista 
okresu romantyzmu oraz oficer wojsk polskich. Był bratem znanego poety Rajnolda. W 1810 wstąpił do 
Korpusu Kadetów Szkoły Elementarnej Artylerii i Inżynierów Wojsk Księstwa Warszawskiego miesz-
czącej się w Arsenale warszawskim. W 1823 został adiutantem polowym dowódcy pułku Grenadierów 
Gwardii Królewskiej gen. Wincentego Krasińskiego. Awansował na kapitana. W 1830 roku Suchodolski 
wziął udział w powstaniu listopadowym. Walczył on między innymi pod Wawrem, Grochowem i Igania-
mi. Po upadku powstania w latach 1832–1833 studiował malarstwo w Akademii Francuskiej w Rzymie, 
w pracowni Horacego Verneta. W 1860 był jednym z założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
(1860) w Warszawie oraz Muzeum Sztuk Pięknych (1864). Zdobył popularność jako autor romantycz-
nych obrazów o charakterze patriotycznym i batalistycznej tematyce. Malował sceny historyczno- batali-
styczne z okresu wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Jego syn został uwięziony po powstaniu 
styczniowym, a majątek Bojmie został zrujnowany. Z tej rodziny pochodził także znany filozof, historyk 
sztuki, pedagog - prof. Bogdan Suchodolski (1903-1992) - na podstawie Wikipedii. 
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mu na a założenie na początku 1942 roku sklepu „spółdzielczego” 
w Zagorzycach. Prowadzenie sklepu uzupełniało dochody Karola, 
ale także sklep stanowił dobrą „przykrywkę” dla jego działań kon-
spiracyjnych. W roku 1943 Karol zaczął otrzymywać ze struktur AK 
„oficerską pensję” i mógł wówczas w pełni zaangażować się w prace 
konspiracyjną. Jego najbliższym współpracownikiem w tym okresie 
pozostawał Ludwik Kubik,2 z pobliskiej Gnojnicy. 

Z zachowanych wspomnień sióstr Karola, Julii i Zofii wynika, że 
to właśnie z Ludwikiem Kubikiem najczęściej spotykali się o bar-
dzo rożnych porach, często z nieznanymi mężczyznami. Zadaniem 
sióstr, wtedy dzieci, było obserwowanie okolicy i powiadamianie 
czy nie dzieje się coś podejrzanego i ewentualne alarmowanie kon-
spiratorów o niebezpieczeństwie. 

Dom, w  którym mieszkał Karol w Zagorzycach posiadał kil-
ka skrytek na potrzeby konspiracji. Do dzisiaj przetrwała skrytka 
umieszczona pod wycieraczką, przed drzwiami wejściowymi do 
budynku. Inne skrytki były w nieistniejącej obecnie stajni oraz za-
chowanej do dziś stodole. 

2. Ludwik Kubik ur. 4.03.1915 r. w Gnojnicy, zm. 3.04.2003 r. w Krakowie , prawnik, żołnierz AK ps. 
Lucjan, dowódca AK placówki Sędziszów Młp., członek IV zarządu Głównego WiN, wieloletni redaktor 
„Tygodnika Powszechnego”.  
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franciszek batory - żyjący świadek 
procesu IV Zarządu Głównego wiN

  cennym uzupełnieniem obrazu 
tego, co działo się w warszawie w czasie 
procesu IV Zarządu Głównego wiN,któ-
ry miał miejsce od 5 do 14 października 
1950 roku będzie relacja franciszka ba-
torego. jest on młodszym bratem józefa 
batorego, z IV Zarządu wiN, także ska-
zanego na śmierć, który jako członek ro-
dziny uczestniczył w tym procesie.

Przedstawiamy tu zapis rozmowy ze 
spotkania pana Franciszka w  siedzibie re-

dakcji Regionalnego Portalu Informacyjnego „Twój Powiat” w dniu 
12 sierpnia 2022 roku.

 (...) Październikowy dzień, jesień, godz. 9.20, rozpoczyna się 
proces. Do sali sądowej z długiego korytarza prowadzą dwuskrzy-
dłowe drzwi. W sali na wprost są także drzwi, jednoskrzydłowe, po 
lewej stronie ściana z oknami. Dość duża sala, coś w rodzaju szkol-
nej sali gimnastycznej, o wymiarach ok. 10 x 15 m.

Po lewej stronie od drzwi wejściowych z korytarza był ustawiony 
szeroki stół sędziowski. Za nim siadali: z  lewej strony major Zbi-
gniew Furtak jako sędzia posiłkowy, w  środku sędzia główny płk 
Aleksander Warecki i  po jego prawej drugi sędzia posiłkowy mjr 
Władysław Tryliński. Obok stołu sędziowskiego ustawiony był jesz-
cze stolik, przy którym siadał ppłk. Jerzy Tramer - oskarżyciel. 

Naprzeciw niego była ława oskarżonych, tak, że siedzieli twarzą 
w kierunku prokuratora. Była jeszcze barierka, do której przywoły-
wani byli oskarżeni. Była ustawiona tak, że oskarżeni stawali twarzą 
do stołu sędziowskiego. Ja siadałem w drugim rzędzie tej widowni, 
cała sala była wypełniona, wszystkie miejsca zajęte. W mojej ocenie 
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poza rodzinami, byli to funkcjonariusze oraz pracownicy Urzędu 
Bezpieczeństwa. W  drugim dniu procesu, gdy oglądnąłem się za 
siebie, w trzecim rzędzie za mną zobaczyłem dwóch oficerów Armii 
Czerwonej, wysokich we wspaniałych galowych mundurach, złote 
świecące epolety z dużymi gwiazdami. To mnie zaskoczyło, co oni 
tu robią, w  polskim sądzie wojskowym. Uświadomiłem sobie, że 
czuwają i swoją demonstracyjną obecnością chcą uzyskać gwaran-
cję, że ci, którzy z ich nadania będą sądzić tę elitę w sfingowanym 
procesie, który należy określić jako mord sądowy. 

 Na ławie oskarżonych posadzono 8 oficerów, członków IV Za-
rządu WiN (Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Karola 
Chmiela, Józefa Batorego, Franciszka Błażeja, Józefa Rzepkę) oraz 
dwie kobiety. Były to pracownice ambasad: wysoka blondynka Zofia 
Michałowska, pracownica ambasady Stanów Zjednoczonych, druga 
kobieta brunetka, pracownica ambasady Belgii, Janina Czarnecka.

 Chociaż był to proces wojskowy nie odbywał się w sali rozpraw 
sądu wojskowego. Ten proces wspaniałych oficerów wojska polskie-
go, był pieczołowicie przygotowaną zbrodnią sądową. Dobór składu 
sędziowskiego i prokuratora nie był przypadkowy. Sędzią głównym 
był płk Aleksander Warecki, nazwisko prawdziwe Warenhaupt.

Pierwszy dzień procesu upłynął na czytaniu tasiemcowego aktu 
oskarżenia.1 Ten akt oskarżenia to stek kalumnii pod adresem tych 
wspaniałych oficerów polskich, wyssanych z palca, wydobytych po-
twornymi metodami w wyniku czego podpisywali zeznania często 
półprzytomni.2 Oskarżeni byli w swoich cywilnych ubraniach, tych 
w których zostali aresztowani. Bardzo bladzi, oni w więzieniu prze-
bywali od trzech lat, byli wynędzniali. 

 W drugim dniu procesu odpowiadali oskarżeni. Podkreślić trze-
ba ogólną atmosferę jaka panowała na tej sali, wytwarzana przez 
sędziego oraz prokuratora. Emanowała z  tego pogarda dla oskar-

1. Akt oskarżenia podpisany został przez majora Mieczysława Dytro z Naczelnej Prokuratury Woj-
skowe 2.08.1950 roku. 

2. Adamowi Lazarowiczowi wybito zęby, Józefa Rzepkę doprowadzono do obłędu, Franciszkowi 
Błażejowi po torturach potworzyły się ropiejące rany. 

śwIadEk pROcEsu
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żonych, do składanych przez nich wyjaśnień. Po tych wielu latach 
ciągle pamiętam wypowiedzi Łukasza Cieplińskiego. Wyjaśniał on, 
że przedstawione przez prokuratora zarzuty, oparte na wynikach 
śledztwa, wydobyte zostały często torturami, a  podpisywane były 
przez półprzytomnych. Całość tego ilustruje sytuacja, że kiedy Łu-
kasz Ciepliński w swojej wypowiedzi mówił, że on całe swoje życie, 
bowiem już jako 14-letni chłopiec wstąpił do Kadetów, chciał służyć 
Ojczyźnie, wywołało to rechot sędziów, prokuratora i części widow-
ni na sali. I  to ciągłe przerywanie wypowiedzi, przez prokuratora 
i strofowanie oskarżonych. 

Tu chciałbym podkreślić osobę prokuratora Jerzego Kramera, 
który był człowiekiem szczególnym, on nie mówił do oskarżonych, 
on ciągle krzyczał. Ciągle widzę tą sytuację: Łukasz Ciepliński sto-
jący przy barierce i mówiący o patriotycznej motywacji działania 
Zarządu którym kierował. To wyraźnie rozwścieczyło prokuratora 
Kramera, który zerwał się i zaczął krzyczeć, że oskarżony mówi nie 
na temat i żeby odebrać mu głos. Łukasz Ciepliński przerwał, ale nie 
odchodził od barierki mównicy, sędziowie dość długo naradzali się, 
ale w końcu pozwolili Cieplińskiemu dokończyć wypowiedź. 

Łukasz Ciepliński pięknie mówił o idei Niepodległości, jakiej 
w czasie okupacji niemieckiej, ale także po 1945 roku służył on i 
oskarżeni tu jego współpracownicy. Pamiętam, jak podkreślił, że 
urodził się w niewoli, a wiedzę o Polsce czerpał od starszych braci. 
Tu znowu poderwał się po raz drugi prokurator Kramer, z żąda-
niem odebrania głosu oskarżonemu. Tu jeszcze raz powtórzę słowa 
Łukasza Cieplińskiego: „ ... protokół podpisywałem nieprzytomny, 
leżąc w kałuży własnej krwi”. Po takim oświadczeniu w normalnym 
sądzie, rozprawa powinna być przerwana i przeprowadzone po-
nowne rozpoznanie sprawy.

Pamiętam także zeznanie mojego brata Józefa Batorego. Obcią-
żony został m.in. za przygotowywanie spotkań Łukasza Cieplińskie-
go z kardynałem Hlondem. Przytoczę fragment jego wypowiedzi: 
„jako partia polityczna działaliśmy by w Polsce zostały przeprowa-
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dzone konieczne reformy, polityczne, społeczne, by Polska okrzepła 
z pożogi wojennej rozwijała się...”

Pamiętam reakcję prokuratora i składu sędziowskiego, na te sło-
wa. Rechot, najgłośniejszy prokuratora, wtórujący mu sędzia głów-
ny, naśladujący sędziowie pomocniczy i znaczna część sali. Do dziś 
nachodzą mnie takie myśli, czy rzeczywiście im nie mieściło się 
w głowach, że może być inaczej, że Polska zasługuję na prawdzi-
wą Niepodległość. Jeszcze przypomnieć chciałbym inną osobę z tej 
grupy oskarżonych, wspaniałego oficera, doradcę Łukasza Ciepliń-
skiego do spraw politycznych Karola Chmiela. Prokurator Kramer 
nazywał go kierownikiem ideowym tej organizacji. Karol Chmiel w 
swojej wypowiedzi powtórzył za Cieplińskim, że celem jego walki z 
okupantem Niemieckim i po wojnie była prawdziwie demokratycz-
na Polska rządzona przez robotników i chłopów.

Potem ogłoszono wyroki śmierci, ale wszyscy mieli nadzieję na 
zmianę, na amnestię. I dlatego ciągle mam ten żal, że ich zamordo-
wano skrycie, tak starannie ukryto miejsca ich pogrzebania, nikogo 
nie poinformowano, także rodzin. 

Ja gdzieś koło połowy marca 1951 roku zaniosłem paczkę do 
więzienia na ulicy Rakowieckiej 37 dla brata. W okienku, znajdu-
jącym obok dyżurki (paczki nie przyjęto) powiedziano mi: proszę 
iść do Urzędu Bezpieczeństwa na IV piętro, do wydziału wykonania 
kar. Tam powinien być akt zgonu. Poszedłem i rzeczywiście już był 
akt zgonu brata Józefa.

Jedynym ocalałym z tego procesu IV Zarządu był Ludwik Kubik 
z Gnojnicy, bliski kolega Karola Chmiela z Zagorzyc. On na procesie 
otrzymał dożywocie i wyszedł z więzienia po przemianach w roku 
1956. Zamieszkał w Krakowie i pracował jako redaktor w Tygodni-
ku Powszechnym. Kiedyś zaprosił mnie do Krakowa i opowiedział 
mi detalicznie, dokładnie, co robiono z nimi w czasie śledztwa. Ja-
kim wymyślnym torturom byli poddawani. Nie będę ich tu przyta-
czał, zostały one opisane przez Kazimierza Moczarskiego i warto się 
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z nimi zapoznać.3 
Jeszcze dodam, że mnie zamknięto do więzienia UB w roku 1946, 

kiedy miałem 16 lat i 3 dni. Byłem wtedy uczniem 1 klasy Gimna-
zjalnej w Kolbuszowej. W celi siedziałem ze wspaniałymi polski-
mi przedwojennymi policjantami. Oni w tym więzieniu próbowali 
mnie uczyć, przekazywać wiedzę z zakresu różnych przedmiotów 
szkolnych. Mówili mi także: pamiętaj, ty masz dopiero 16 lat, ale 
jesteś Polakiem, pamiętaj, nie daj się, trzymaj się. 

To mi wielce pomogło w tym więzieniu, ale także i po jego 
opuszczeniu, szczególnie w okresie stalinowskim. Dzisiaj mogę po-
wiedzieć, że tą ich nauką kierowałem się także w całym moim doro-
słym życiu, w całym okresie PRL-u.4 

3. Podajemy je na stronach 47-50 
4. Całość nagrania rozmowy stanowi archiwum projektu Fundacji Rozwoju „SOLID”. 
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czy widzisz te mury czerwone,
to grozy i kaźni jest dom
dziś cierpieć nam jest w nim sądzone,
Lecz jutro weń zemsty uderzy grom.

tu siedzi dziś polska idea 
I armii podziemnej kwiat 
co pracą swą na polskiej ziemi 
piękniejszym uczynić pragną świat.

czerwone mury krwawego Mokotowa 
kryją tajemnicę krat.
wymuszone tu zeznań słowa 
I męczeństwo przebytych lat.

przejdą lata i przeminą słowa 
tej piosenki więziennych lat 
I tylko na murach czerwonego Mokotowa 
pozostanie skrzepłej krwi ślad.

Czerwone Mury Mokotowa
       Niechże wprowadzeniem do tego rozdziału będzie wiersz napi-
sany przez Karola Chmiela w więzieniu Mokotów roku 1947 
do melodii pt.: „Czerwone maki na Monte Casino”.



44

staNIsŁaw wójcIak

Mury, dawnego carskiego więzienia, były rzeczywiście w pierw-
szych latach powojennych, tak jak w pieśni Chmiela czerwone. Dzisiaj 
po wielu remontach mury te pokryte są tynkami i obecnie mieszczą 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Tra-
giczna historia tego miejsca warta jest przypomnienia. Opracowano 
na podstawie materiału: „Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych”.

Katownia UB na Rakowieckiej
Więzienie przy ulicy Rakowieckiej 37, na warszawskim Moko-

towie odegrało szczególną rolę w historii komunistycznego aparatu 
represji PRL. Zarządzane przez funkcjonariuszy resortu bezpie-
czeństwa (UB), stało się jednym z najbardziej złowieszczych symbo-
li utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. Zatrudnieni w nim 
ludzie, realizujący pod czujnym okiem doradców z NKWD zbrod-
niczą politykę Związku Sowieckiego, eliminowali jej potencjalnych 
przeciwników politycznych. Dla żołnierzy podziemia niepodległo-
ściowego oraz osób uznanych przez władze komunistyczne za wro-
gie „Mokotowi” był nader często ostatnim etapem życia. Przecho-
dzili tu śledztwo, w trakcie którego z reguły byli torturowani, a po 
wyroku śmierci, oczekiwali na jego wykonanie. 

Szeroko rozbudowane struktury resortu bezpieczeństwa publicz-
nego pozostają jedną z  najbardziej tajemniczych i  przerażających 
instytucji Polski Ludowej. Mimo wielu lat poszukiwań do dziś nie 
udało się odnaleźć dokumentacji aparatu bezpieczeństwa, a  także 
służb więziennych, dotyczącej pochówków ofiar komunistycznych 
więzień – osób zamordowanych w śledztwie, zmarłych w wyniku 
warunków panujących w więzieniach i aresztach oraz straconych na 
mocy wyroków sądów państwa komunistycznego. 

Jest swoistym paradoksem, że dziś publikuje się sowieckie do-
kumenty, dotyczące pochówków przyłagrowych, podczas gdy ana-
logiczna polska dokumentacja dotycząca zbrodni okresu stalinow-
skiego, nadal pozostaje nieznana! A przecież wiemy o ponad 5 000 
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osób straconych na mocy wyroków sądowych, blisko 22 000 osób 
zmarłych w więzieniach i obozach, nie licząc trudnej do określenia 
liczb osób zamordowanych w śledztwie lub w wyniku innych dzia-
łań pozaprawnych.

historia tego miejsca: Budowę Carskiego Więzienia Popraw-
czego w Mokotowie zakończono w roku 1904. Niemal natychmiast 
po rozpoczęciu działalności zyskało sobie ono opinię ciężkiego. 
Kilka miesięcy po otwarciu głównymi lokatorami byli uczestnicy 
Rewolucji w Rosji 1905-1907. Brutalny sposób traktowania więź-
niów, znęcanie się nad nimi, stosowanie kary chłosty i karceru, złe 
odżywianie, powodowały wysoką śmiertelność wśród osadzonych. 

Lata okupacji: 28 września 1939, Niemcy przejęli zarządzanie 
tym więzieniem. Przetrzymywano w nim wówczas m.in. bohater-
skiego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego oraz grupę ofi-
cerów Wojska Polskiego. W kwietniu 1940 r. umieszczono tu, m.in. 
słynnego olimpijczyka Janusza Kusocińskiego. W dniach Powstania 
Warszawskiego Niemcy na terenie tego więzienia dokonali masakry 
więźniów oraz ludności cywilnej Mokotowa. 

w pierwszych miesiącach 1945 r. więzienie zostało obsadzone 
przez jednostki armii sowieckiej, które stacjonowały tu do połowy 
marca 1945 r. Szybko „Mokotów” stał się głównym więzieniem dla 
członków AK, WiN oraz wszystkich uznanych przez UB-NKWD za 
wrogów wprowadzanego sowieckiego ustroju w Polsce. 

Na wykonanie wyroku więźniowie czekali zazwyczaj ok. 100 
dni. Egzekucje odbywały się zwykle w porze apelu wieczornego lub 
późnym wieczorem. Więźniowie mogli się zorientować, że dzieje 
się coś ważnego, po zwiększonej liczbie i zachowaniu strażników 
oraz przeciągającym się czasie trwania apelu. W okresie gdy wyroki 
śmierci wykonywano m.in. w nieistniejącym dziś bunkrze za ma-
gazynem odzieżowym, ci z więźniów, którzy mogli wyjrzeć przez 
okno na więzienny dziedziniec, widywali rozstawionych wokół nie-
go uzbrojonych strażników i prowadzony przez naczelnika swoisty 
kondukt udających się za ten budynek. Był to sygnał, że odbędzie się 
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egzekucja. Nigdy nie było wiadomo, kto zostanie zabity. Skazani na 
karę śmierci przebywali nie tylko w celach ogólnych, lecz również 
pojedynczych, byli także przywożeni z innych więzień Warszawy. 
Ostatnia droga skazanego wiodła wówczas z Pawilonu Ogólnego, 
wzdłuż magazynu odzieżowego, do bramy między owym magazy-
nem i łaźnią, a stamtąd do oddalonego o kilkanaście metrów bun-
kra. Po upływie kilku sekund, słychać było pojedynczy przytłumio-
ny strzał, wykonania wyroku.

Zwłoki więźniów zabitych na Rakowieckiej nie były wydawa-
ne rodzinie. Do końca 1947 r., grzebano ich na łące przylegającej 
do cmentarza na Służewcu. Od początku 1948 r. potajemnych po-
chówków dokonywano wyłącznie na terenie utworzonego w 1945 
r. Cmentarza Komunalnego na Powązkach, dzisiaj wchodzącego w 
skład Cmentarza Wojskowego, (obecnie kwatera „Ł”, tzw. Łączka). 

Wszystkie pochówki odbywały się w nocy. Do wykopanego 
wcześniej grobu o głębokości ok. 2 metrów, szerokości ok. 70 cm 
i długości ok. 2 metrów, podjeżdżano samochodem (początkowo 
była to furmanka) i bezpośrednio zrzucano ciała do dołu. W więk-
szości przypadków grzebano zwłoki bez trumny, czasami w tzw. 
„półtrumnie”, czyli skrzynce zbitej z desek. Następnie dół zasypywa-
no, a teren starannie zrównywano z ziemią. Często do jednego dołu 
wrzucano po kilka ciał, zależnie od liczby wykonanych egzekucji.

Brutalne przesłuchania, cuchnące, zarobaczone cele, upokarza-
jący proces, a na końcu tej drogi strzał w głowę lub wieloletnie wię-
zienie – takie były losy Polaków, którzy w tamtych latach znaleźli 
się w mokotowskim więzieniu. Ich oprawcy niestety nie zostali osą-
dzeni, do końca życia korzystali z bogatych emerytur i z  licznych 
przywilejów w okresie PRL, ale także i po przemianach ustrojowych 
z roku 1989. Według niepełnych danych, w więzieniu na Rakowiec-
kiej zmarło lub zostało zamęczonych około trzech tysięcy osób. 

Należą do nich przywódcy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łu-
kasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Józef Batory, Karol Chmiel, Mie-
czysław Kawalec.
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tortury urzędu bezpieczeństwa 
według kazimierza Moczarskiego

 Kazimierz Moczarski, żołnierz AK, autor „Rozmów z katem” 
jeden z najdłużej przetrzymywanych więźniów politycznych okresu 
stalinowskiego. Za kratkami spędził 11 lat, wielokrotnie poddawany 
torturom. W nawiasach podano nazwiska funkcjonariuszy UB, któ-
rzy w więzieniu na Rakowieckiej te tortury najczęściej stosowali.

1. bicie całego ciała („gdzie popadnie”):
- ręką (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak), 
- policyjną pałką gumową (Dusza, Kaskiewicz),
- drążkiem mosiężnym (Dusza),
- drutem (Dusza, Stanisław Wardyński),
- drewnianą linijką okutą metalem (Dusza, Kaskiewicz),
- kijem i batem (Kaskiewicz, Dusza)
- suszką i podstawą do kałamarza (Chimczak, Adamuszek)

2. bicie szczególnie uczulonych miejsc ciała:
- nasady nosa – pałką gumową (Dusza),
- wystających części łopatek – pałką gumową (Dusza),
- podbródka gruczołów pałką gumową, które obrzękają przy tym 
do rozmiarów „świnki” – (Dusza)
- linijką (Dusza, Kaskiewicz)
- stawów barkowych – pałką gumową,
- wierzchniej części nagich stóp w okolicach palców – batem ob-
ciągniętym w tzw. lepką gumę (Kaskiewicz),
- czubków palców rąk –  podstawą kałamarza (Chimczak)
- czubków palców nagich stóp – pałką gumową (Dusza),
- obnażonych pięt 10 x pałką gumową, - (Dusza);

3. wyrywanie włosów:
- z wierzchniej części czaszki (Dusza, Kaskiewicz, Chimczak),
- ze skroni, znad uszu i z karku – (Dusza, Kaskiewicz)
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- z brody i wąsów, z piersi (Dusza,Chimczak),
- z krocza i z moszny (Chimczak)

4. przypalanie:
- rozżarzonym papierosem okolic ust i oczu (Chimczak),
- płomieniem – palców obu dłoni (Dusza, Kaskiewicz),

5. Miażdżenie palców rąk między ołówkami (Dusza, Kaskiewicz)
6. Miażdżenie palców stóp (wskakiwanie butami na stopy) – (Du-
sza, Kaskiewicz, Chimczak)
7. kopanie nóg i korpusu ciała (Dusza, Kaskiewicz,Wardyński)
8. kopanie specjalnie w kości goleniowe ( Kaskiewicz, Chimczak)
9. kłucie szpilką, stalówką (Dusza, Chimczak)
10. szczypanie twarzy i uszu przy pomocy klucza (Chimczak)
11. siedzenie na kancie stołka (Dusza, Chimczak)
12. siedzenie na śrubie, która rani odbytnicę 
13. skuwanie rąk do tyłu automatycznymi kajdankami oraz zry-
wanie siłą z przegubów tych kajdanek (Dusza, T. Szymański)
14. „Gimnastyka” – przysiady aż do omdlenia
15. bieganie po schodach (20-30 minut) 
16. wielogodzinny karcer (m.in. nago) 
17. Zmuszanie do niespania przez okres 7-9 dni drogą „budzenia” 
(stojącego w mroźnej celi) zadawanymi uderzeniami w twarz. 
 Metoda ta, nazywana przez oficerów śledczych plażą lub Zakopanem, 
wywołała stan półobłąkańczy i spowodowała zaburzenia psychiczne 
(m.in. widzenia barwne i dźwiękowe) zbliżone do odczuwanych po 
użyciu peyotlu lub meskaliny 
18. wielogodzinna „stójka” w celi na baczność 
19. wielogodzinna „stójka” w celi i w pokoju śledczym z rękami 
podniesionymi w górę (Dusza)
20. pozbawianie paczek od rodziny
21. Zmniejszona porcja jedzenia
22. tortura pragnienia (przez kilka dni absolutnie nic do picia) 
23. Rewizje nocne w  celi (przy czym musiałem (rozgrzany snem) 
stawać nago na „stójce” w mroźnym przeciągu, spowodowanym rów-
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noczesnym otwarciem okna i drzwi celi; taka naga „stójka” w zimo-
wym przeciągu trwała do 1 godziny) 
24. wyjmowanie okien w celi w zimie na 24 godziny (przy spaniu 
pod 1 kocem, bezpośrednio na betonie, 1 siennik na 3 więźniów) 
25. wlewanie do celi kubłów wody (Mazurkiewicz Wardęski)
27. pozbawienie pomocy lekarskiej mimo choroby (przez ok. rok 
oddawałem mocz z krwią, itp.) 
28. pozbawienie spaceru (przez sześć lat i trzy miesiące) 
29. brak kąpieli (przez 2 lata i 10 miesięcy)
30. Maltretacje moralne (brutalne obrzucanie mnie i mojej rodzi-
ny stekiem obelg, znieważeń, (Dusza, Kaskiewicza, Chimczak)
31. pozbawienie absolutne kontaktu z rodziną (przez około 4 i pół 
roku żadnej wieści, żadnego listu od matki, żony, siostry) 
32. pozbawienie kontaktu z światem zewnętrznym, gazet, ksią-
żek (od 30.XI.1948 r. do 6.XI.1952 r. nie przeczytałem nawet skrawka 
drukowanego papieru) 
32. Zadawanie mi tortur moralnych przez: 

- oficjalne (kłamliwe) oświadczenie mi przez pułkownika Różań-
skiego w obecności ówczesnego kapitana Duszy, iż żona moja Zo-
fia Moczarska zmarła (żona chorowała na gruźlicę)
 b) kpt. Chimczaka, przystrojone w brudne epitety, na temat nie-
etycznego rzekomo zachowania się mojej żony

33. Zadawanie mi tortur: 
- przez mjra Kaskiewicza, który nazywając mnie – gestapowcem, 
wymalował mi anilinowym ołówkiem na czole duży napis „GE-
STAPO” nie pozwalając mi się myć, kazał mi go nosić w celi i na 
śledztwie,
- przez podpułkownika Duszę, który dla zhańbienia mnie zarzą-
dził osadzenie mnie w  celi tylko z  gestapowcami, m.in. z  katem 
Getta Warszawskiego, gen. SS J. Stroopem.”

„To nie zwykli policjanci, rzucali się na nas we wściekłości i zde-
nerwowaniu. Trzeba było mistrzostwa, by stworzyć aparat tak zgra-
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ny i  wyćwiczony w  katowskim rzemiośle od stopnia pułkownika, 
czy nawet generała do zwykłego strażnika na więziennym koryta-
rzu. Jakimże artystą w swoim fachu był pułkownik Józef Dusza: po-
trafił w podskoku uderzyć policyjną pałką gumową w nasadę nosa, 
nie łamiąc kości”. 

Świadectwo dra franciszka chmielewskiego1:

„Bito mnie pięściami i  linijką - po twarzy i  po rękach, bito me-
talowym prętem w nogi pod kolana. Jak mięśnie zdrętwiały i pada-
łem, podnoszono mnie kopniakami. Kopano gdzie popadło, najchęt-
niej w  krocze. Kiedy moi oprawcy stwierdzili, że bicie już na mnie 
nie działa, sięgali po inne. Wiązano mi ręce oraz nogi i sadzano na 
haku, w ten sposób, że plecami opierałem się o ścianę a wyciągnięte, 
skrępowane nogi opierano o taboret. Boże, cóż to za koszmarna tortu-
ra. Cały ciężar ciała spoczywa na centymetrowej grubości końcówce 
wbitego w ścianę, zagiętego haka. W dodatku sadzają cię tak, żebyś 
opierał się na kości ogonowej. Nawet niewielkie poruszenie powoduje, 
że hak wbija się w odbytnicę. Ile razy ja przy tej operacji mdlałem...”

1. Franciszek Chmielewski „Antoś” (urodzony w 1925 roku w Konstancinku), w konspiracji 1939-
1944: Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) Samodzielny Batalion im. Brygadiera Mączyńskiego - kompania 
„Leśna”, imienia. „Szarego”.
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III Memoriał 
do Rady bezpieczeństwa ONZ

Całość obrazu, czym był WiN, jakie stawiał sobie cele, uzupełni 
ten materiał przedstawiający ważne dokumenty, jakimi były opraco-
wane „Memoriały”.

jednym z celów politycznych, jakie stawiało sobie wiN było 
upominanie się o realizacje zapisanych w „jałcie” gwarancji de-
mokracji w polsce. drugim celem memoriałów było pokazanie 
„demokratycznemu światu”, do jakich zbrodni dopuszcza się ar-
mia sowiecka na terenie polski. Memoriał jest obszernym doku-
mentem, w maszynopisie liczącym 37 stron.

Oto wybrane fragmenty tego dokumentu:

   (...) Dla zrealizowania zamiarów agresywnych w  stosunku do 
reszty świata cywilizowanego Związek Sowiecki dąży do zyskania na 
czasie w celu przeprowadzenia akcji przygotowawczej polegającej na:

1. Rozbrojeniu moralnym społeczeństw zachodnich demokracji 
przez odpowiednie rozładowywanie od wewnątrz i nastawienie tych-
że społeczeństw wrogo do wszelkiej wojny,

2. Rozbrojeniu strategicznym, polegającym na akcji dyplomatycz-
nej, nawet poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych, w kierun-
ku demilitaryzacji alianckich baz wojennych w świecie (powietrznych, 
morskich i lądowych),

3. Wykorzystaniu naukowych zdobyczy technicznych i  chemicz-
nych dla celów wojennych ZSRS (energia atomowa),

4. Wykorzystaniu trudności gospodarczych zachodnich demokracji 
dla zrewolucjonizowania mas i wrogiego nastawienia ich do własnych 
rządów. Po zrealizowaniu tego rodzaju akcji przygotowawczej ma na-
stąpić użycie sił militarnych w celu dokończenia dzieła obalenia ist-
niejącego porządku światowego i cywilizacyjnego. Znając wielkodusz-
ne cele, jakim ma służyć Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 
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Zjednoczonych, naród polski chce w to wierzyć, że usunięcie grożącej 
mu ze strony ZSRS agresji będzie najbliższym zadaniem Rady.

(...) To całkowite podporządkowanie polskiej polityki zagranicz-
nej interesom rosyjskiej racji stanu jest w aktualnych warunkach po-
litycznych tym bardziej groźne, że ZSRS dojść może do ponownego 
porozumienia z Niemcami z chwilą, gdy będzie to odpowiadało in-
teresom Moskwy, jak to czyniono już wielokrotnie, np. w roku 1918, 
opuszczając koalicję i zawierając odrębny pokój w Brześciu z Niemca-
mi cesarskimi, w 1922 r. podpisując przymierze wojskowo-polityczne 
w Rapallo z Niemcami republikańskimi i w konsekwencji tego paktu 
umożliwiając Niemcom zbrojenia na terenie rosyjskim, oraz w 1939 
r., kiedy zawarłszy pakt o nieagresji z Niemcami faszystowskimi – Ro-
sja udzielała pomocy Hitlerowi przeciw demokracjom zachodnim tak 
długo i lojalnie, dopóki sama nie została zaatakowana przez Hitlera. 
Z tych też względów oddawanie bez protestu i walki polskiej polityki 
zagranicznej w ręce Moskwy i przekazywanie Polski w orbitę wpły-
wów rosyjskich jest świadomym działaniem na rzecz procesu, który 
w  tych warunkach nie może zakończyć się jedynie na całkowitym 
włączeniu Polski w ramy państwa i ustroju sowieckiego bez przerzu-
cenia konsekwencji na resztę świata.

(...) W Rybniku przebywa grupa NKWD w składzie 3 oficerów i 8 
żołnierzy. W piwnicach swego budynku trzymają zamknięte 4 osoby. 
W Tarnowie niezależnie od kwaterującej obok stacji grupy 20 enka-
wudzistów – są rozlokowane grupki w różnych punktach miasta, któ-
re udają handlujących. W Nowym Sączu kwateruje oddział NKWD 
w  liczbie 60 ludzi jako rzekoma ochrona transportu kolejowego. 
W  Brzesku pod pozorem ruchomej służby przy telefonie stacjonuje 
oddział złożony z 2 oficerów i 34 szeregowych. W miejscowości Pust-
ków znajduje się obóz szkolny, gdzie przeszkalani są rekruci NKWD, 
stan – 800 ludzi, w Dębicy stan NKWD – 150 ludzi, w Ropczycach 
– 8 ludzi, w  Sędziszowie – 25 ludzi. W  Krośnie stacjonuje oddział 
NKWD z majorem na czele.

W Łańcucie znajdują się trzy grupy działające pod różnymi po-
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zorami. Jedna występuje jako brygada zapasowa do kontroli nad 
ruchem kołowym, liczy 50 ludzi, przebudowuje stajnie na więzienie. 
Druga grupa, podająca się za oddział telefoniczny, liczy 3 oficerów, 
30 szeregowych. Trzecia grupa, pełniąca służbę kontrolną na szosie, 
liczy 2 oficerów i 10 szeregowych. W Łańcucie decydujący wpływ na 
wszystkie akcje PUBP (Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego) ma st. sierż. NKWD Sierak. W powiecie Lubaczów przebywa 
oddział NKWD granicznego („zieloni”) kpt. Własowa w sile 30 ludzi. 
Operują wyłącznie w nocy. Ostatnio do miejscowości Narol w tym sa-
mym powiecie przybył oddział NKWD granicznego w sile 180 ludzi. 
W Przemyślu oddział NKWD ulokowany jest w koszarach 5. pułku 
piechoty.

(...) Tak więc od pierwszej chwili wkroczenia Armii Czerwonej na 
teren Polski w  pościgu za Niemcami zachowanie Armii Czerwonej 
w stosunku do ludności polskiej było równie brutalne i barbarzyńskie, 
jak w swoim czasie armii niemieckiej. Eksterminację sowiecką w sto-
sunku do patriotycznej, a niekomunistycznej części narodu polskiego, 
podzielić można, jeśli chodzi o metody i sposoby, na trzy okresy:

1. Okres pierwszy to sukcesywne opanowywanie terytorium Polski 
w czasie działań wojennych na jej terenie. W akcjach represji i wy-
niszczania, zwłaszcza polskiego ruchu niepodległościowego, polskiej 
patriotycznej inteligencji, brały udział bezpośrednio organa sowiec-
kiej policji NKWD i oddziały Armii Czerwonej, natomiast nieliczni 
polscy komuniści i Żydzi, tworzący komunistyczne organizacje

Gwardii Ludowej, Armii Ludowej i ich polityczny odpowiednik – 
Polską Partię Robotniczą, spełniały tylko funkcje informacyjno-dono-
sicielskie jako znawcy ludzi, terenu i stosunków.

2. Okres drugi to formowanie przez NKWD spośród wspomnia-
nych wyżej polskich grup komunistycznych – polskich organów po-
licyjnych, zwanych Urzędem Bezpieczeństwa i Milicją Obywatelską. 
Urzędy bezpieczeństwa z braku odpowiedniej ilości elementu komu-
nistycznego zostały uzupełnione osobowo najgorszym, najmniej war-
tościowym elementem, w przeważającej mierze przestępczym.
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W okresie tym NKWD w swych akcjach represyjnych, aresztowa-
niach, rozstrzeliwaniach, pacyfikacjach wyręczały się wspomnianymi 
polskimi organizacjami policyjnymi, zachowując funkcje kierowni-
cze, doradcze i inspiracyjne – w każdym razie decydujące.

3. W okresie trzecim, bieżącym, na wszystkich szczeblach organi-
zacyjnych zostały już zorganizowane organa polskiej policji politycz-
nej z  Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego na czele, którego 
szefem jest obywatel Związku Radzieckiego Stanisław Radkiewicz. 
W udoskonaleniu coraz bardziej wyrafinowanych metod terroru, re-
presji, zacierania śladów zbrodni i  przerzucania odpowiedzialności 
na przeciwników przewyższa on po wielekroć znanych w Polsce kie-
rowników niemieckiego Gestapo. 

komentarz: Czytając owe wybrane fragmenty Memoriału, nasu-
wają się dwie refleksje. Po pierwsze, gdyby podmienić Związek Ra-
dziecki na Federacje Rosyjską, to przedstawiona diagnoza polityczna 
jest ciągle aktualna, co do metod i celów działania Rosji.

    Po drugie jej autor Karol Chmiel bardzo trafnie opisuje rzeczy-
wistość polityczną, pierwszych lat powojennych, która znalazła póź-
niej swoją kontynuację w całym okresie PRL-u. 



OjcIEc I syN:
kaROL i staNIsŁaw 

dydOwIE

  ta cześć poświęcona zostanie stanisławowi i jego ojcu karo-
lowi. stanisław zamordowany w roku 1948 przez komunistów we 
wrocławiu, a karol, nauczyciel - społecznik zamordowany przez 
Niemców w obozie koncentracyjnym Mathausen1 w roku 1942. 

Ojciec i syn zapłacili swoim okrutnymi cierpieniami i życiem za 
to, że byli Polakami i mieli poczucie obowiązku służby wobec Oj-
czyzny.

1. Obóz koncentracyjny Mauthausen (KL) założony został w sierpniu 1938 r. w pobliżu austriac-
kiego kamieniołomu granitu. Głównym narzędziem zadawania śmierci była wyniszczająca praca, która 
trwała około 10 godzin dziennie, Więźniów kierowano do wnoszenia głazów z kamieniołomu po stro-
mych, liczących 186 stopni schodach, nazywanymi „schodami śmierci”. Ci, którzy nie byli zdolni do 
wniesienia ciężkich kamieni po tych schodach, byli spychani w przepaść. Zadaniem tego obozu, była 
izolacja i likwidacja polskiej inteligencji. W 1940 r wśród więźniów Polacy, stanowili 97% ogółu. Z 35000 
osadzonych tutaj Polaków, zginęło w obozie 27000. Obóz istniał do 5 maja 1945 r. Poza Katyniem było 
to największe miejsce kaźni, eksterminacji polskiej inteligencji podczas II Wojnie Światowej.
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Dzieciństwo w Brzezówce
Stanisław Dydo urodził się 23 lutego 1922 

r. w Brzezówce, gdzie rodzice, Emilia i Karol 
Dydo byli nauczycielami w  tutejszej szko-
le powszechnej. Jego mama Emilia, z domu 
Mędrak urodziła się 2 czerwca 1886 roku 
w Futomie koło Rzeszowa, jako córka Marii 
z  domu Wąsikiewicz i  Marcina Mędraków. 
Marcin, jej ojciec z zawodu był nauczycielem, 
pracował w  Krakowie. Zrezygnował jednak 
z wykonywania tego zawodu i został organi-
stą w Medyni Głogowskiej koło Łańcuta. Ma-

ria i Marcin wychowali pięcioro dzieci: Henryka, Adolfa, Antoninę, 
Emilię i Władysławę.

 Emilia do szkoły powszechnej uczęszczała w  Ciężkowicach, 
mieszkając u babci Marii Wąsikiewicz. Tam ukończyła klasę piątą. 
Potem Emilia wraz z siostrą Władysławą ukończyły dziesięcioletnią 
Wyższą Szkołę Żeńską w Rzeszowie w 1905 r. Ich matka, Maria Mę-
drak w owym okresie prowadziła stancję dla studentów w pobliżu 
klasztoru Bernardynów w Rzeszowie, co pozwoliło m.in. zapewnić 
wykształcenie córkom. Wówczas absolwentki takiej szkoły, po zło-
żeniu dodatkowego egzaminu kwalifikacyjnego, uzyskiwały prawo 
do wykonywania zawodu nauczyciela Emilia i Władysława po zda-
niu egzaminów kwalifikacyjnych były nauczycielkami. 

 Ojciec Stanisława, Karol Dydo urodził się 11 marca 1892 r. 
w  Pietrzejowej koło Ropczyc, jako syn Wojciecha i  Ewy z  domu 
Borowiec. Ukończył szkołę powszechną w Ropczycach, a następnie 
Seminarium Nauczycielskie w Dębicy.  W roku 1909 rozpoczął pra-
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cę jako nauczyciel w jednej z tamtejszych szkół.
  Ślub Emilii i Karola odbył się w Krakowie, w kościele św. Piotra 

i Pawła przy ul. Grodzkiej. W czasie I wojny światowej, Karol Dydo 
zmobilizowany służył w wojsku austriackim na Węgrzech. Potem ze 
względu na stan zdrowia pracował w zaopatrzeniu wojska w kance-
larii w Krakowie.

W roku 1918 nauczycielskie małżeństwo Emilii i Karola Dydów 
znalazło pracę w Pustkowie. Od 1920 roku przenieśli się do Brze-
zówki koło Ropczyc. Karol został kierownikiem szkoły, Emilia była 
tu nauczycielką.

Była to szkoła „niżej zorganizowana”, mieściła się w starym bu-
dynku, który kiedyś był folwarkiem dworskim. Szkołę otaczał duży 
ogród kwiatowy i warzywny, rzędy drzew owocowych i orzechów 
włoskich. Na podwórku rósł stary kasztan, a od strony pola rozłoży-
sta lipa, dająca cień w upalne dni i pachnąca miodem w czasie kwit-
nienia. Przenosząc się do Brzezówki, Dydowie mieli już dwie córki: 
Marię i Zofię. W Brzezówce urodził się syn Stanisław i najmłodsza 
córka Irena. Z rodziną Karola i Emilii zamieszkiwała także babcia 
Maria Mędrak. Po śmierci męża Marcina w  roku 1918, Maria do 
końca swojego życia (w 1937 r.) mieszkała z rodziną córki Emilii.

W  owym czasie nauczyciele oprócz nauki pełnili na wsi wiele 
innych funkcji. Do szkoły przychodzili mieszkańcy po radę lub 
pomoc. Nauczyciel musiał doradzić, czasem dać lekarstwo, zrobić 
opatrunek. Karol Dydo społecznie pracował także w Kasie Stefczy-
ka, przy organizowaniu mleczarni, w Towarzystwie Szkoły Ludowej 
oraz Straży Pożarnej.

W szkole organizowano także uroczystości patriotyczne. W 10-
tą rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w 1928 r. przed 
szkolną bramą posadzono dąb, a w  jego korzeniach umieszczono 
szczelnie zalakowaną butelkę z  listą podpisów dzieci i  starszych 
uczestników tej uroczystości. Jak wspominała Zosia, siostra Stani-
sława, w  Brzezówce nie było wówczas światła elektrycznego. Ko-
rzystano z  lampy naftowej, od której jasno było tylko przy stole. 
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Radio było tylko na słuchawki. Miłym spędzeniem czasu było dla 
niej czytanie książek. Potem swojemu rodzeństwu opowiadała bajki 
w długie zimowe wieczory.

Dawni uczniowie ze szkoły w Brzezówce, wspominali, nawet po 
wielu latach, szczególną dobroć i  troskliwość Emilii Dydo. Nigdy 
w  czasie wielkich mrozów i  śniegów w  zimie, nie wysłała dzieci 
do domu, nie opatuliwszy ich chustkami i  szalami. Dzieci po za-
kończeniu lekcji ustawiały się w szeregu i dopiero po sprawdzeniu 
ubioru przez panią Emilię, mogły iść do domu. A zaspy wówczas 
koło szkoły i w  wielu miejscach zawianych sięgały, nieraz 2 metrów 
wysokości.

Były to czasy, gdy w  lecie na wsi dzieci biegały boso, także do 
szkoły, a w zimie ubierały odzież starszych, kurtki czy buty.

Szkoła w Brzezówce mieściła się blisko nasypu kolejowego, bo-
wiem wieś przecinała linia kolejowa Lwów-Kraków. Stacja kolejo-
wa była odległa 2,5 km w Ropczycach; tyle samo było do później 
zbudowanego przystanku kolejowego w Lubzinie. W Lubzinie był 
także kościół, do którego rodzina Dydów chodziła ponad 2 km, 
a w święta jeździła wynajętą furmanką. Po mszy świętej w kościele 
było zwykle spotkanie u księdza proboszcza Andrzeja Rejowskiego 
lub u kierownika szkoły w Lubzinie - pana Piątka. W owych czasach 
ludźmi wykształconymi na wsi byli nauczyciele, księża oraz właści-
ciele ziemscy. W Lubzinie był także dwór, ale z dziedzicami nauczy-
ciele nie mieli kontaktów towarzyskich.

Życie towarzyskie w owych czasach ograniczało się do imienin 
rodziców i świąt. tak po latach wspomina je (siostra stasia) Zofia 
petryka: Specjalnie uroczyście obchodziliśmy w naszym domu Świę-
ta Bożego Narodzenia. Kilka tygodni wcześniej trzeba było przygoto-
wać materiał na ozdoby choinkowe, a więc słomki, koraliki, bibuły 
i papier kolorowy, staniol, druciki, orzechy. Z tego robiliśmy wisiorki, 
koszyczki, pajączki i łańcuchy. Za wzór służyły już przez kogoś wyko-
nane ozdoby. Czasem w pisemkach młodzieżowych podawano opisy 
i rysunki zabawek. Aż wreszcie nadchodziła wigilia. Jodełka wniosła 
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do pokoju zapach żywicy i lasu, zapach najmilszych, najbardziej ro-
dzinnych świąt. Tato z  dziećmi ubierał choinkę. Przywiązywaliśmy 
nitki do cukierków, pierników i jabłek. Do koszyczków wkładaliśmy 
orzechy. Choinka sięgała od podłogi do sufitu. My wieszaliśmy za-
bawki nisko na gałązkach. Tato ubierał choinkę wyżej. Na ostatku 
zawieszano włosy anielskie i  umieszczano świeczki w  lichtarzach. 
Trzeba było je tak umieścić, by płonąc na choince nie spowodowały 
pożaru.

Z kuchni, w której tego dnia od rana królowała mama, dochodzi-
ły odgłosy pracy i  zapachy przygotowywanej wigilii. A  więc grzyby 
do tradycyjnego barszczu białego z uszkami, ryby smażonej, sałatki 
z kiszonej kapusty z białą fasolką i ziemniakami w kostkę, pierogów 
z kapustą, kaszy ze śliwkami i kompotu z suszonych owoców.

Przy zastawionym stole zbierali się wszyscy domownicy i  po ła-
maniu się opłatkiem i krótkiej modlitwie zaczynała się wieczerza wi-
gilijna. Kończyły ją kolędy. Zaczynał Tato od „Wśród nocnej ciszy”. 
Tak rozpoczynały się święta. Na pasterkę nie chodziliśmy, bo to była 
daleka droga, w  zimie śnieg, lód, ciemno, słabo wydeptana ścieżka 
utrudniała ją. Czasem też silne wiatry zawiewały ścieżki śniegiem 
tworząc zaspy.

Nie było w  naszym domu zwyczaju dawania podarunków pod 
choinkę. Prezenty przynosił z początkiem grudnia św. Mikołaj. Dla 
mnie najmilszą niespodzianką była książka.

W lecie natomiast urządzano majówki i wyjazdy do lasu, gdzie 
przy ognisku odgrzewano przywiezione z  domu potrawy. Dzieci 
mogły do woli biegać po lesie, zbierać borówki lub maliny.

W czasie wakacji dom Dydów był pełen gości, zarówno bliższej 
i dalszej rodziny, jak i przyjaciół.

To tutaj w Brzezówce , w takiej przyjaznej atmosferze wychowy-
wał się mały Staś. Do szkoły w Brzezówce uczęszczał w latach 1929-
1932.To były lata beztroskiego i radosnego dzieciństwa w kochającej 
się rodzinie, ludzi troszczących się o bliskich, uczniów i przyjaciół.
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Lata 1933-1939 w Babicach
Rok 1933 przyniósł zmiany - Karol Dydo otrzymał posadę kie-

rownika szkoły „wyżej zorganizowanej” w  Babicach koło Oświę-
cimia, gdzie wyjechał z początkiem roku kalendarzowego. Rodzi-
na dołączyła do niego po zakończeniu roku szkolnego w czerwcu. 
Staś kontynuował naukę w  szkole podstawowej w  Babicach, po-
tem w Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 
W zreformowanym wówczas systemie szkolnictwa (reforma Janu-
sza Jędrzejowicza) po IV klasie gimnazjalnej była tzw. mała matu-
ra, a potem dwa lata liceum lub trzy lata technikum i duża matu-
ra. W 1939 r. Staś zdał małą maturę w Oświęcimiu i po egzaminie 
wstępnym został przyjęty do Technikum Mechanicznego w Kato-
wicach.

Lata II wojny światowej
Plany dalszego nauki pokrzyżował Stasiowi wybuch II wojny 

światowej. Zamiast dalszej nauki we wrześniu 1939 r. brał udział 
w organizowaniu obrony przeciwlotniczej w Babicach.

Rok szkolny 1939/1940 miał się rozpocząć w poniedziałek 4 wrze-
śnia. Tak ten czas wspomina Zofia Petryka: W  ostatnim tygodniu 
sierpnia 1939 roku pojawiły się w Oświęcimiu i Babicach ogłoszenia 
o mobilizacji rezerwistów. W szkole zbierali się rezerwiści szukając 
przydziału do wojska. Otrzymywali mundury i broń. Dzień 1 wrze-
śnia 1939 r. wcześnie się zaczął w naszym domu. Wybieraliśmy się na 
nabożeństwo ranne do Salezjanów w Oświęcimiu z okazji pierwszego 
piątku miesiąca. Słyszeliśmy szum eskadry samolotów lecących wy-
soko na wschód od granicy niemieckiej. Później przeleciał nisko nad 
torami w stronę stacji samolot i słychać było odgłosy strzałów kara-
binowych. Przybiegła do nas sąsiadka , żona policjanta, mówiąc, że 
widziała swastyki na samolocie, gdy leciał nisko w pobliżu jej domu. 
Nie chcieliśmy dać wiary jej słowom. I wtedy dopiero otworzyliśmy 
radio. Komunikat głosił, że Niemcy bez wypowiedzenia wojny naru-
szyły nasze granice od zachodu, południa i północy. A więc zaczęła 
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się wojna. Za chwilę znów nadleciały samoloty, słychać było wybuchy 
pocisków i odgłosy strzałów. Nie poszliśmy do miasta. Wybrał się tyl-
ko Tato do Wydziału Oświaty po pieniądze. Niestety urzędy były za-
mknięte, pracowników nie było. Cały dotychczasowy porządek runął.

 Minęło spokojne dzieciństwo i  młodość. Nikt nie wiedział, co 
przyniesie nam najbliższa przyszłość. Krążyły wieści, że Niemcy źle 
obchodzą się z ludnością cywilną, że Polacy przygotowują umocnie-
nia wzdłuż Wisły i Soły, więc trzeba się z tych terenów wycofać w stro-
nę Krakowa. Drogi i ulice wypełniły się wojskiem i cywilami. Wielu 
przychodziło po radę do ojca, wielu decydowało się na opuszczenie 
domu. 

  Nasza rodzina była na wojennej wędrówce od 3 do 27 września. 
Było nas sześć osób. Ojciec chciał się dostać do swojej rodziny miesz-
kającej w  okolicy Ropczyc; Pietrzejowa, Witkowice. W  pobliżu też 
była Brzezówka, gdzie wcześniej rodzice uczyli. Nie udało się tego 
planu zrealizować, gdyż wszędzie wcześniej byli Niemcy. Trasa naszej 
podróży wiodła przez Babice koło Alwernii, Bielany pod Krakowem, 
Nowy Korczyn, Szczucin, Tarnobrzeg, Rozwadów, Janów Lubelski. 
Dotąd szliśmy pieszo - teraz nasze bagaże były na furmance, na któ-
rej przejechaliśmy szybko Lublin, bo Niemcy zbliżali się do tego mia-
sta chyba od strony Lwowa. Zatrzymaliśmy się w Łęcznej, ale gdy 17 
września Tato usłyszał komunikat przez radio, że wojsko radzieckie 
zajmuje wschodnie tereny ziem polskich, zdecydował się na powrót 
do Oświęcimia. Jechaliśmy przez Ryki; w  okolicach Kocka przy ze-
rwanym moście widzieliśmy pierwszych Niemców z pewnej odległo-
ści; na motocyklach sprawdzali możliwość przejazdu przez potok. 
W Dęblinie przeprawiliśmy się promem przez Wisłę. Niemcy byli już 
po jednej i drugiej stronie rzeki. Już z przepustką od Niemców jecha-
liśmy w  stronę domu. Pamiętam miejscowości: Zwoleń, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Opatów, Staszów. Od Charsznicy, gdzie była kolejka 
wąskotorowa, do Katowic dojechaliśmy miniaturowym pociągiem. 
Pomiędzy Katowicami, a Oświęcimiem komunikacja była normalna. 
Zostały mi w pamięci domy Katowic poubierane swastykami. (…).
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Trasa naszej wędrówki często ulegała zmianie, szliśmy w  tłumie 
innych uciekinierów. Czasem zmienialiśmy kierunek ostrzeżeni przez 
żołnierzy. Czasem musieliśmy zboczyć, bo przed nami byli Niemcy 
i słychać było odgłosy walki.

Podziwiam naszych rodziców. Gdy zatrzymywaliśmy się w jakiejś 
wiosce, Tato umiał zorganizować miejsca na odpoczynek, kupowano 
żywność, a Mama która przecież też musiała być zmęczona przeby-
tą drogą, przygotowywała posiłek. Zawsze spotykała nas życzliwość 
ludzi wiejskich, w których w domach przebywaliśmy. Były wsie ubo-
gie na ziemiach piaszczystych, były też bogate na żyznych gruntach, 
ale wszyscy mieli dobre serca. Czasem samoloty niemieckie zrzucały 
bomby na ludność cywilną lub wojsko, czasem ostrzeliwali piloci lu-
dzi z karabinów maszynowych. W lasach Janowskich zatrzymaliśmy 
się w małej wiosce Kochany. Po południu słychać było szum lecących 
samolotów i  dziwne odgłosy. Zza lasu widoczne były kłęby dymu. 
Ludność miejscowa uważała, że to pewno pali się las. Gdyby tak było 
naprawdę, należało się liczyć, że pożar przybliży się i  trzeba będzie 
walczyć z klęską żywiołową. Wyruszyliśmy więc w nocy, żeby minąć 
lasy, dojść do Janowa Lubelskiego i uniknąć spotkania z Niemcami. 
Pamiętam tę noc doskonale, szłam obok furmanki, Staś koło mnie, 
trzymałam się za podkulek wozu i zdarzało mi się , że prawie usypia-
łam. Z lasów wyszliśmy rankiem. Potworny obraz ukazał się naszym 
oczom. Duży kościół miał w środku dachu dziurę od bomby burzącej; 
miasteczka nie było. Stały tylko wokół rynku i wzdłuż ulic kominy 
murowane, reszta była spalona. W pobliżu cmentarza słychać było 
płacz ludzi po stracie najbliższych osób(...).

Pozostały w  pamięci spalone miasta i  wsie, łuny pożarów, zbu-
rzone domy, odgłosy spadających bomb, świsty kul i pocisków, zabici 
i ranni. To wszystko było jak zły sen, z którego chciałam się jak naj-
szybciej obudzić.

  Tymczasem rzeczywistość stawała się coraz straszniejsza. Dom 
już nie był bezpiecznym miejscem. Okupant wprowadził nowe rzą-
dy. Szkoły zamknięto. Oświęcim i jego okolice, aż po rzekę Skawę 
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włączono do Rzeszy. Wprowadzono kartki żywnościowe. Trze-
ba było mieć przepustkę, by przejść most nad torami kolejowymi 
w Babicach i most na Sole w Oświęcimiu. Łapanki uliczne , areszto-
wania, wywożenie młodych na roboty w głąb Niemiec lub do obo-
zów koncentracyjnych stawały się codziennością.

Coraz trudniej było żyć. Dla Polaków nie było pracy w niemiec-
kich urzędach. Polskich szkół w Oświęcimiu i okolicy nie otwarto. 
Karol Dydo zaczął sprzedawać pieczywo u znajomego piekarza. Zo-
sia ze Stasiem kleili pudełka z forniru do aptek. 

Wokół panowała atmosfera wrogości i  obawy. Zaczęły działać 
nienieckie urzędy zatrudnienia. Młodzież nie mającą pracy kiero-
wano do fabryk zbrojeniowych lub do gospodarstw rolnych. Nikt 
nie zgłaszał się dobrowolnie, stąd łapanki na ulicach i nocne aresz-
towania. Kompletowano listy polskiej inteligencji, na której znalazł 
się także Karol Dydo. Wiedział wcześniej o  zamierzonym przez 
Niemców aresztowaniu, jednak nie ukrył się z obawy, że w zamian 
mogą zabrać rodzinę. Aresztowano go 24 kwietnia 1940 r. i trzyma-
no w budynku Gestapo koło dworca kolejowego. Pozwolono rodzi-
nom zobaczyć się z aresztowanymi. Karol Dydo do końca troszczył 
się o rodzinę. Zosi polecił, by poszła do pracy na jego miejsce.

Potem na początku lipca przyszła niemiecka kartka, gdzie po-
dał swój nr obozowy: 6923 i wiadomość, że od 6 czerwca 1940 r. 
jest w  obozie koncentracyjnym w Mauthausen na terenie Austrii. 
Niestety 30 lipca przyszedł telegram, że dzień wcześniej Karol Dydo 
zmarł. Zawiadomiono, że jeśli ktoś z rodziny chce zobaczyć zmarłe-
go przed spaleniem w obozowym krematorium, musi odpowiedzieć 
telegraficznie do 24 godzin. Zezwolenie na wyjazd otrzymała żona, 
Emilia Dydo i  pojechała ze znajomym kolejarzem. Droga wiodła 
przez Pragę, Wiedeń, Linz. Niełatwa to była podróż. Zaciemnione 
dworce, liczne przesiadki. W  tej trudnej sytuacji, kolejarz dobrze 
sobie radził i służył pomocą.

W obozie, po kilku godzinach czekania, Emilia Dydo mogła zo-
baczyć ciało męża owinięte prześcieradłem, z zabandażowaną gło-
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wą. Za odpowiednią opłatą, urnę z prochami przysłano na pleba-
nię w  Oświęcimiu. Pogrzeb i  nabożeństwo żałobne odbyło się 16 
września 1940 r. i stały się cichą manifestacją przeciwko zbrodniczej 
działalności hitlerowskiego okupanta.

Po śmierci ojca najstarsza córka Marylka znalazła pracę jako na-
uczycielka w  Spytkowicach koło Zatoru i  tam zamieszkała. Zosia 
dalej sprzedawała pieczywo, a Stanisław pracował w drogerii Roma-
na Kwiatkowskiego w Oświęcimiu jako laborant-fotograf. W 1940 r. 
został zaprzysiężony jako członek Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) 
przez Antoniego Szlachcica”Laurę”.Kolportował prasę podziemną 
i gromadził broń.

 W tym czasie zmieniła się sytuacja mieszkaniowa rodziny. Nie 
byli w stanie płacić podwyższonego czynszu za szkolne mieszkanie. 
Schronienie znaleźli na wikarówce, gdzie ks. dziekan Jan Skarbek 
dał im mieszkanie przy ul. Kościelnej 2.

 Ale już wtedy, w dawnych koszarach ,Niemcy organizowali obóz 
koncentracyjny, którego teren ciągle powiększano. Wśród okolicz-
nych mieszkańców krążyły straszne opowieści o nieludzkim trakto-
waniu przebywających tam więźniów. Za udzieloną im pomoc gro-
ziła śmierć. Wkrótce okupanci zdecydowali o powiększeniu obozu 
o następne wsie, w tym Babice. W lutym 1941 r. Niemcy sprawdzali 
ewidencję ludności. Na domach malowali krzyże czerwone, białe 
i czarne. Co miały oznaczać: obóz, wysiedlenie, śmierć?

Rodzina Dydów pożegnała swój dom 6 marca. Każdy mógł wziąć 
tylko jedną paczkę. Nie pozwolono zabrać nawet podręcznej torby 
z jedzeniem. Pół godziny później byli już w transporcie. Wysiedlo-
nych zawieziono autami do starej hali fabrycznej za stacją kolejową. 
Nocleg był na słomie. Do jedzenia dano chleb i herbatę. Na drugi 
dzień zabrano im marki, a dano każdemu po 20 zł, bo takie pie-
niądz obowiązywały w gubernatorstwie. Koło południa na bocznicę 
podstawiono pociąg osobowy. Wysiedlonych ustawiono czwórkami 
i załadowano do pociągu. Później była nocna podróż przez Kraków 
do Tarnowa. Rano znowu uformowano pochód i  poprowadzono 
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wysiedlonych do miejscowej szkoły. Czekały już furmanki, które 
miały ich przewieźć do Tuchowa i okolicznych miejscowości.

Gdy ktoś miał rodzinę , mógł uzyskać zezwolenie na wyjazd do 
krewnych. Rodzina Dydów skorzystała z takiej możliwości i przyje-
chała na stację w Ropczycach. Stąd poszli do rodziny w Pietrzejo-
wej. Kilka miesięcy później w lipcu 1941 r. wynajęli pokój z kuchnią 
w domu przy ul. Wielopolskiej 79 (obecnie ul. 3 Maja) w Ropczy-
cach. Warunki były skromne. Część rzeczy z  mieszkania w  Babi-
cach, odzyskano dzięki znajomym, przyjaznym rodzinie Dydów 
(m.in. pana Romana Kwiatkowskiego, u którego pracował Staś).

W ropczyckiej gminie Zosia dostała pracę, Irenka uczęszczał do 
szkoły ogrodniczej, potem sprzedawała w sklepie u pana Bronisła-
wa Hendzla. Przerabiała także na tajnych kompletach trzecią klasę 
gimnazjalną.

Stanisław początkowo jeździł do pracy do Rzeszowa. Był to za-
kład fotograficzny ”Foto” Stanisława Rylskiego. W grudniu 1942 r. 
został zatrudniony jako urzędnik w firmie wojskowej ”Bauleitung” 
w  Pustkowie. Tam znajdowały się pomieszczenia koszarowe od-
działów SS, strzelnice, poligon artyleryjski i czołgowy,obóz zagłady 
ludności cywilnej i jeńców wojennych, a w lasach pobliskiej Blizny 
była doświadczalna wyrzutnia broni rakietowej V-1 i V-2.

Prawdopodobnie ta zmiana pracy miała związek z jego działal-
nością w konspiracji. W tym roku bowiem, Stanisław został ponow-
nie zaprzysiężony przez oficera szkoleniowego i z-cę komendanta 
Placówki Ropczyce ppor. Edwarda Wandzio ”Chmurę” i  wznowił 
działalność konspiracyjną w ZWZ-AK na terenie powiatu dębickie-
go. Równocześnie ukończył konspiracyjną podchorążówkę, wcze-
śniej zdając na tajnych kompletach maturę.

siostra Zosia tak wspominała konspiracyjną działalność bra-
ta: wychodził z domu o różnych porach, czasem nie wracał na noc, 
gdy brał udział w przygotowaniach akcji dywersyjnej. Czasem wracał 
z kolegami w nocy z ćwiczeń. Stach lekko pukał do okna. Otwierałam 
drzwi i  usuwałam się do kuchni, nie widząc się z  nikim. Rano już 
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nie było nikogo. W  naszym domu był punkt kontaktowy, przycho-
dziło wielu młodych. Czasem piękną dworską bryczką przywożono 
broń. Jeśli brata nie było, ja załatwiałam polecenia. Od 1943 roku 
należałam do AK. Irena też należała, ale była w  innej grupie i nie 
znałam wcale jej pseudonimu. A w domu nie było bezpiecznie. Pod 
poduszką Stacha, gdy ścieliłam łóżko, leżały pistolety, a granaty przy 
węglu w przedpokoju. Dobrze, że ja przygotowywałam mamie opał 
do kuchni, bo i granat przez pomyłkę mógł się znaleźć w palenisku.

Częstymi gośćmi Stacha był szef dywersji Józef Lutak pseudonim 
„Dyzma” oraz Jerzy Woś pseudonim „Farys”. Nieraz, gdy przycho-
dzili,widziałam pod kurtkami karabiny maszynowe. Czasem czekali 
do wieczora, by nie zwracać na siebie uwagi naszych sąsiadów. Nie 
znałam ich nazwisk, ani pseudonimów. Jeden chodził w koszuli lub 
wiatrówce koloru khaki („Dyzma”), drugi miał zwykle wyłożony koł-
nierzyk a`la Słowacki.

W  Ropczycach nie stacjonowali Niemcy, ale często przejeżdżali 
przez miasto na jakąś akcję. Były więc chwile niepewności i grozy.

  Stanisław Dydo był dowódcą plutonu dywersyjnego Placówki 
Ropczyce w Obwodzie AK Dębica i posługiwał się pseudonimem 
„Steinert” (rzadziej „Franek” czy „Paweł”). Uczestniczył w  wielu 
akcjach bojowych na tamtejszym terenie; m.in. w  Brzeźnicy gru-
pa pod jego dowództwem odbiła 12 więźniów mocno strzeżonych 
przez Niemców. Kilka dni później grupa dywersyjna z  Witkowic 
pod dowództwem „Steinerta” zdobyła 12 aparatów radiowych 
nadawczo-odbiorczych z  przejściowego magazynu niemieckie-
go znajdującego się w Szkole Ogrodniczej w Ropczycach. Aparaty 
te rozdano oddziałom AK wskazanym przez Komendę Obwodu. 
Trwała walka sabotażowa - 31 lipca 1944 r. grupa ta uczestniczyła 
w wysadzaniu torów kolejowych między Ropczycami, a Brzezówką. 
Linię kolejową zniszczono na przestrzeni ponad 100 m, co spowo-
dowało przerwę w komunikacji kolejowej na linii Rzeszów-Dębica, 
uniemożliwiając tym samym wywóz pociągów amunicyjnych. Na-
dzieja na odzyskanie wolności rosła w sercach Polaków. Żołnierze 
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AK przygotowywali się do ostatecznej rozprawy z Niemcami.
W okresie akcji „Burza” Stanisław Dydo walczył w I  i  II zgru-

powaniu mjra Adama Lazarowicza ”Klamry”, przy odpieraniu 
niemieckiego szturmu w  lasach za Gumniskami na Kałużówce, 
gdzie stoczono największą bitwę partyzancką w  Polsce południo-
wo-wschodniej. Tam zginął szef dywersji Józef Lutak ps. ”Dyzma”. 
Człowiek, o którym mówiło się, że nie zna lęku. Niedościgły wzór 
oficera-dowódcy, świecącego własnym przykładem. Ukochany 
przez żołnierzy, najdzielniejszy z  dzielnych. Jego śmierć była dla 
wszystkich wielkim ciosem, także dla zaprzyjaźnionego z nim Sta-
nisława.

Po demobilizacji oddziałów partyzanckich i ustabilizowaniu się 
linii frontu na Wisłoce (wrzesień 1944) Staś ukrywał się w lasach 
w ziemiance. Niemcy okrążyli walczących i przeczesywali lasy szu-
kając partyzantów. Jak później opowiadał matce, niedaleko przecho-
dził niemiecki patrol z psem. Widocznie wiatr wiał w inną stronę, 
bo pies nie zwietrzył człowieka. Okrążonym żołnierzom dokuczał 
głód i choroby. Jedli nasiona traw i zbóż. Wreszcie Staś znalazł się 
w  majątku księżnej Heleny Jabłonowskiej pseudonim ”Rzepicha” 
w Przyborowie1. Po zniszczeniu Przyborowa w 1944 r. przeniósł się 
do Grodkowic, gdzie także znajdowało schronienie wielu potrzebu-
jących. We dworze w Grodkowicach pracował ukrywając się przed 
Niemcami, do stycznia 1945 r. Gdy front przesunął się za Kraków 
i  Oświęcim, Stanisław pojechał do najstarszej siostry Marylki do 
Spytkowic, która tam pracowała jako nauczycielka.

1. Helena Jabłonowska przewodniczyła RGO w Dębicy i organizowała pomoc miedzy innymi dla 
więźniów w  obozu śmierci w Pustkowie. 
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Niespokojny powojenny czas
Na zajętym przez Sowietów terenie umacniały się nowe władze. 

Rozkazy wydawali ludzie bezwzględni, często niepiśmienni, pełni 
fanatyzmu i nienawiści. Ich metodami zdobywania wiadomości był 
podsłuch i donos. Komuniści wszędzie widzieli wrogów klasowych, 
do których zaliczali inteligencję, właścicieli ziemskich oraz przed-
siębiorców. Na wzór sowieckiego KGB, działało na polskim terenie 
UB.

 Dla tych, co przeżyli koszmar okupacji i pragnęli wolnej Polski, 
wielkim ciosem było aresztowanie żołnierzy AK. Wywożono ich 
do osławionych łagrów sowieckich. Był to szlak Polaków na Sybir 
od wielu pokoleń. Z Ropczyc odbyli tę drogę: Kazimierz Prynda, 
Michał Marchut, Tadeusz Matuszkiewicz, Karol Pośko. Areszto-
wanych przez UB, Eugeniusza Zymroza, Zdzisława Brunowskiego 
oraz Zdzisława Łaskawca widziano, po raz ostatni, prowadzonych 
w stronę lasów Ocieki. Po latach, dzięki intuicji Karola Pośki, udo-
wodniono, że kres ich wędrówki skończył się tragicznie w  lesie 
w  pobliżu Turzy, gdzie NKWD dokonało mordu na żołnierzach 
i oficerach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych z pobliskie-
go obozu w Trzebusce, zwanego podkarpackim Katyniem.1

  Wówczas, na początku 1945 r. ktoś rodzinę Dydów ostrzegł, że 
Stanisław jest na liście UB i że również go szukają. Gdy front prze-
sunął się na zachód, Staś przyjechał w lutym od Marylki do Rop-
czyc. W marcu 1945 r. wyjechał z siostrą Zosią do Krakowa. Zosia 
kontynuowała studia w  krakowskim Państwowym Pedagogium. 
Natomiast Staś, który zdawał maturę na tajnych kompletach w cza-
sie okupacji, po przyjeździe do Krakowa musiał szukać dokumen-
tów potwierdzających uzyskanie świadectwa dojrzałości. Dlatego 
miał trudności z  dostaniem się na medycynę. Zaczął więc studia 
na Akademii Wychowania Fizycznego. Rodzeństwo do lipca 1945 

1. W 1990 r. pod nadzorem prokuratora przeprowadzono w Turzy ekshumacje, z których udało się 
zidentyfikować 3 żołnierzy placówki AK w Ropczycach: ppor. Zdzisława Brunowskiego ps. „Cygan”, chor. 
Eugeniusza Zymróza ps. „Macedończyk” i chor. Zdzisława Łaskawca ps. „Monter”. 
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r. mieszkało razem u przyjaciółki matki. Stołowali się w stołówkach 
studenckich. Jak dobrze było znaleźć się znowu pośród młodych lu-
dzi i pogłębiać wiedzę!

  Od września tegoż roku Stanisław Dydo rozpoczął działalność 
w  konspiracyjnej organizacji „Wolność i  Niezawisłość” (WiN). 
Z polecenia inspektora rzeszowskiego AK-”NIE” mjra Łukasza Cie-
plińskiego „Pługa”– komendanta Okręgu Południowego,  zorgani-
zował i  prowadził wspólnie z  ppor. Ludwikiem Kubikiem „Stani-
sławem” w Krakowie punkty przerzutowe. Służyły one zagrożonym 
aresztowaniem żołnierzy i oficerów AK z Rzeszowszczyzny, którzy 
byli ewakuowani na Ziemie Zachodnie.

Od stycznia 1946 r. pełnił funkcję kierownika łączności we-
wnętrznej Obszaru Południowego WiN. Obsługiwał „punkty pocz-
towe” dla kurierów z okręgów wchodzących w skład obszaru, od-
bierał i  przekazywał przesyłki organizacyjne i  finanse, zapewniał 
łączność między działaczami zarządu obszaru, przewoził materiały 
konspiracyjne do Rzeszowa, Wrocławia i Jeleniej Góry.

21 czerwca 1946 r. został po raz pierwszy aresztowany. Ujęto go 
podczas zasadzki urządzonej w kościele oo. Kapucynów w Krako-
wie. Tam umiejscowiony był punkt kontaktowy przeznaczony dla 
kurierów przyjeżdżających z Okręgu Jelenia Góra „Zachód”. Zna-
leziono przy nim podziemną prasę („Orzeł Biały”, „Niepodległość”, 
„Ku Wolności”, „Przegląd polityczny i prasowy”) oraz konspiracyj-
ne instrukcje, okólniki i kwity finansowe. 

W czasie przesłuchań prowadzonych w WUBP2 przyznał się je-
dynie do pracy w  łączności „ROAK”3. Został zwolniony po pod-
pisaniu żądanej deklaracji współpracy agenturalnej. Współpracy 
z UB nigdy nie podjął. Po zwolnieniu ostrzegł kolegów i  jako już 
„spalony” w Małopolsce, został w sierpniu przerzucony, jak i wielu 
innych, na tereny Dolnego Śląska, do Wrocławia.

 Mimo grożącego mu wciąż niebezpieczeństwa, włączył się tam 

2. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
3. Ruch Oporu Armii Krajowej lokalne organizacje powoływane przez byłych żołnierzy AK, stawia-

jące sobie za cel głownie ochronę przed aresztowaniami. 
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w reorganizację i tworzenie Obszaru Zachodniego WiN, gdzie był 
kierownikiem organizacyjnym, w  odbudowywanych przez mjra 
Adama Lazarowicza i  mjra Ludwika Marszałka, dolnośląskich 
struktur WiN. Zorganizował łączność wewnętrzną odtwarzanego 
Okręgu Wrocław i „punkty wlotowe” dla kurierów z Zarządu Ob-
szaru Południowego. Osobiście utrzymywał kontakty z  Rejonem 
Kłodzko, prowadził sprawy finansowe. Początkowo nadzorował 
także archiwum i komórkę legalizacyjną. Według zeznań mjra Laza-
rowicza „Dydo pracował sumiennie”. Mieszkał we Wrocławiu przy 
ul. Jagiellończyka 37/1 i ul. Berenta 53. Jednocześnie był studentem 
Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawno-Administracyj-
nym. Został kierownikiem Sekcji Lekkoatletycznej Akademickiego 
Zrzeszenia Studentów (AZS). Uczestniczył w sportowych zawodach 
akademickich, a także w obozach sportowo- rekreacyjnych.

  Na wigilii 1946 roku Staś był u najstarszej swojej siostry Marylki 
w Spytkowicach. Napisał wówczas do matki życzenia, które już wte-
dy podpisywał swoim drugim imieniem: „Antek.”

W  dniu 10 października 1947 r. wyjechał do Poznania w  celu 
zintensyfikowania prac organizacyjnych tamtejszego okręgu WiN. 
W dniu 10 listopada został powiadomiony o penetracji przez cy-
wilnych funkcjonariuszy UB jego wrocławskiego mieszkania przy 
ul .Berenta 53. Wyjechał wtedy do Gliwic i Spytkowic. Usiłował ze-
rwać wszelkie kontakty konspiracyjne.

Listy, które otrzymywała od niego rodzina w 1947 r. dla bezpie-
czeństwa podpisywane były także imieniem „Antek” i nie było na 
nich miejscowości skąd wysyłano. Ostatni list do matki, pisany na 
wolności był z datą 23 września 1947 roku.

Potem zapadła cisza. Złowroga, bo nadal trwały aresztowania, 
więzienia, zsyłki. Komuniści wszędzie widzieli wrogów klasowych, 
z którymi musieli walczyć.
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Aresztowanie, proces i egzekucja
Stanisława Dydo aresztowano w  grudniu 1947 roku w  zasadz-

ce zorganizowanej w  kościele św. Józefa we Wrocławiu. Dopiero 
w lutym 1948 r. matka dowiedziała się o jego aresztowaniu. Przed 
rozprawą nie można było uzyskać zgody sędziego na widzenie się 
z oskarżonym.

 W  Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego był 
przesłuchiwany przez chor. Jerzego Jordana, Henryka Kola, st. sierż. 
Jerzego Marca, ppor. Stanisława Pacwę i kpt. Feliksa Rosenbauma, 
który przygotował akt oskarżenia. Sprawę prowadził Eugeniusz 
Gruber. Stanisław był bity i maltretowany. Na rozprawę 19 lipca do-
prowadzono go do więzienia przy ul. Sądowej. Obrony Stasia podjął 
się adwokat mecenas Krzysztof Bieńkowski.

Na rozprawy i  widzenia jeździła matka - Emilia Dydo. Przy 
pierwszym widzeniu syn zapewnił ją, że nie mają na swoim sumie-
niu krwi, nie prowadzili walki z bronią w ręku. Ich działalność mia-
ła polegać na uświadomieniu światu prawdy o czasach pod władzą 
sowietów i komunistów.

     W procesie działaczy Zarządu Okręgu Wrocław WiN wyro-
kiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 10 sierp-
nia 1948 r. Stanisława Dydo skazano na śmierć. Składowi orzeka-
jącemu przewodniczył płk Aleksander Warecki. Oskarżał mjr Jan 
Orliński. 

Na ostatniej rozprawie, na której odczytano wyrok, matka Emilia 
była ze swoim kuzynem Henrykiem Mędrakiem i jego żoną Janiną.

Dnia 17 sierpnia Stanisław został przetransportowany do więzie-
nia przy ul. Kleczkowskiej i osadzony w pojedynczej celi śmierci na 
oddziale II A w pawilonie I. W dniu 21 listopada 1948 r. w ostatnim 
liście do najbliższej rodziny Staś pisał: „Dużo i często myślę o Was 
i nie tracę nadziei, że jeszcze do Was powrócę”.

Prezydent Bolesław Bierut niestety nie skorzystał z prawa łaski 
i decyzją z 19 listopada 1948 r. utrzymał w mocy wyrok śmierci.
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  Zofia Petryka, siostra Stanisława, napisała po latach: „Proces 
trwał długo, gdyż sądzono kilkadziesiąt osób. W żadnej gazecie nie 
było wzmianki o przebiegu rozpraw. (…)

Bowiem latem 1948 r. we Wrocławiu wiele się działo. Odby-
ły się dwa ważne wydarzenia: Światowy Kongres Intelektualistów 
w Obronie Pokoju i Wystawa Ziem Odzyskanych. Propagandowym 
celem Kongresu było przekonanie światowej opinii publicznej, że 
kraje komunistyczne są zwolennikami pokoju, a Zachód jego zagro-
żeniem. Staś wówczas siedział w celi śmierci.

stanisław dydo, został rozstrzelany na terenie narożnego dzie-
dzińca więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, w  sobotę 
27 listopada 1948 roku o godz.17.30 wraz z innymi członkami kie-
rownictwa wrocławskiego WiN, a  byli to: Ludwik Marszałek ps. 
„Zbroja”, władysław cisek ps. „Rom” i  jan klamut ps. „Górski”. 
Staś Dydo miał tylko 26 lat.

 Według ks. Józefa Węgrzyna, kapelana więziennego i  świadka 
egzekucji: „Spokojnie stanęli pod murem, nie pozwolili sobie oczu 
zawiązywać, ani się nie odwrócili”.

Egzekucje wykonano w tym samym więzieniu, w miejscu, w któ-
rym nie tak dawno niemieccy okupanci dokonywali zbrodni na 
polskich patriotach. Zamordowanych grzebano potajemnie, nie za-
wiadamiając rodzin, pod osłoną nocy w zbiorowych mogiłach na 
Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Stanisława Dydo pogrze-
bano dwa dni po egzekucji, 29 listopada, w grobie nr 7. Więźnio-
wie pod nadzorem strażników kopali doły, a następnie z blaszanych 
trumien na kółkach zrzucali do nich zwłoki. Strażnikiem przy jego 
pochówku był funkcjonariusz więzienny, który pochodził z okolic 
Oświęcimia. To on potem wskazał siostrom Stasia, miejsce jego po-
grzebania. Matka z córkami upamiętniły grób Stasia, lecz nie wol-
no im było na płycie pomnikowej, napisać prawdziwej przyczyny 
jego zgonu. Na grobie umieszczono napis: „śp. stanisław dydo, ur. 
23.02.1922, zm. 27.11.1948. spoczywaj w bogu niezapomniany 
stasiu. Rodzina”.
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Ostatni list matki do syna pisany był już dwa dni po egzekucji, 
wrócił z adnotacją z więzienia: ”Czekać na nowy adres”. O wyko-
naniu wyroku powiadomiła rodzinę żona Karola Pośki z Ropczyc, 
sądzonego w innej grupie. Zaniepokojona matka pisała do adwoka-
ta., który nie udzielił miarodajnej odpowiedzi. Dopiero w połowie 
stycznia 1949 r. Emilia Dydo otrzymała odpowiedź na list do na-
czelnika więzienia. Pismo, jeśli takim mianem można nazwać ka-
wałek kartki, było następującej treści:

„Na pismo Ob. z  dnia 13 grudnia 48 r. zawiadamiam, że wię-
zień Dydo Stanisław zmarł w  powierzonym mi więzieniu w  dniu 
27.11.1948 r.” i nieczytelny podpis.

Tak wyglądało to urzędowe pismo, komunikujące matce tak 
straszną prawdę o śmierci jedynego syna.

Rehabilitacja sądowa
Przez kilkadziesiąt lat komunistyczne władze Wrocławia dąży-

ły do zatarcia wszelkich śladów tej zbrodni. Rodzinie nie oddano 
ostatniego listu, ani osobistych pamiątek. Zabrane przez proku-
ratora i  umieszczone w  zalakowanej kopercie zostały zniszczone 
w 1978 r.

Dzięki staraniom jego siostry, Zofii Petryki, dopiero 2 lipca 1991 
r. Stanisław Dydo został uniewinniony od postawionych zarzutów 
przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.

Matka nie doczekała rehabilitacji ukochanego Stasia - zmarła 14 
października 1979 r. w Ropczycach. Nie doczekała tej chwili także 
najmłodsza siostra Irena, umierając w jego urodziny 23 lutego 1984 
r. i pamiętając ukochanego brata, do ostatnich chwil swojego życia.

Rząd w  Londynie odznaczył ppor. Stanisława Dydo Medalem 
Wojska (Londyn, 15 sierpnia 1948 r.) oraz Krzyżem Armii Krajowej 
(Londyn, 12.06.1985 r.).

Obecnie na grobie Stasia znajduje się tabliczka o  przejmującej 
treści:
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„Stanisław Dydo, pseudonim Steinert. Żołnierz AK i  WiN, 
kierownik łączności wewnętrznej Obszaru Południowego WiN. 
W chwili śmierci w stopniu podporucznika Armii Krajowej.

Matka Stanisława Dydy napisała do wdowy po Władysławie 
Cisku: „Widziałam się ze spowiednikiem naszych Biedaków. Pocie-
szał mnie, że oni na pewno już są w niebie, bo umierali jak święci, że 
śmierć mieli zaszczytną. Mój Staś nigdy nie płakał, ale po spowiedzi 
płakał i  wołał: Mamo. Mamusiu, zostaniecie same.

A potem już spokojnie stanęli pod murem, nie pozwolili sobie oczu 
zawiązywać ani się nie odwrócili. Tak zginęli nasi Biedacy Najdrożsi”.

Ku pamięci ...
  Sprawa grobów na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu na-

brała rozgłosu, gdy w 1987 r. ówczesne władze postanowiły zlikwi-
dować pola 81A i 120.Chciano ten teren oddać ZBOWiD-owi na 
groby dla ich kombatantów. Grupa mieszkańców Wrocławia upo-
rządkowała istniejące, często bezimienne groby i ustawiła na nich 
białe brzozowe krzyże, często niszczone przez „nieznanych spraw-
ców”. W prasie zaczęły się ukazywać artykuły na ten temat.

11 listopada 1988 r. w 70. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości w Galerii na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, w pod-
ziemiach kościoła św. Marcina otwarto wystawę: „Zmarli zobo-
wiązują żyjących”. Wystawa wywarła niezapomniane wrażenie. 
Podziemia starego kościoła zamieniono na kryptę. Symboliczny 
grób, palące się znicze i  szeleszczące pod stopami jesienne liście, 
tworzyły nastrój jak na wszystkich polskich cmentarzach w dzień 
Wszystkich Świętych. Na ścianach umieszczono plansze ze zdję-
ciami oraz notkami biograficznymi, fakty z życia zamordowanych. 
Po raz pierwszy tak publicznie, oddano hołd zakatowanym ofiarom 
reżimu stalinowskiego.

  Natomiast 27 października 1990 r. odbył się symboliczny po-
grzeb ofiar komunistycznego terroru. Po uroczystościach w koście-
le św. Bonifacego niezliczone rzesze ludzi przeszły w uformowanym 
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pochodzie pod mury więzienia przy ul. Kleczkowskiej, gdzie odsło-
nięto tablicę poświęconą pamięci pomordowanych i zamęczonych 
przez komunistów. Następnie procesja ze światłami przeszła na pola 
81A i 120 Cmentarza Osobowickiego, gdzie została odprawiona po-
lowa Msza św. żałobna oraz odbył się apel poległych z oddaniem 
salwy honorowej. W uroczystościach tych brały udział rodziny po-
mordowanych, oraz tłumy ludzi. W komitecie organizacyjnym tych 
uroczystości były szczególnie aktywne panie:  Irena Kuba i Danuta 
Skraba. Obie przez długie lata opiekowały się grobami pomordowa-
nych. Obecnie grobami naszych rodaków opiekuje się pani Małgo-
rzata Siewierska, bratanica ks. Michała Siewierskiego1. 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób w  zbieranie dokumentów 
o pochowanych w tej części cmentarza, zadano kłam komunistycz-
nej propagandzie, która na łamach prasy informowała, że znajdują 
się tu groby zbrodniarzy wojennych i kryminalistów. Dzięki odważ-
nej postawie ludzi, pola te zostały uratowane przed likwidacją.

Zapomniana część cmentarza została przypomniana szerokiej 
opinii publicznej, również 25.05.1996 roku gdy na tym cmentarzu 
odbyła się jeszcze jedna uroczystość, odsłonięcie pomnika: „Ofia-
rom Terroru Komunistycznego”.

-Tablica upamiętniająca naszych rodaków została także poświę-
cona w Kościele Garnizonowym św. Elżbiety we Wrocławiu 11 li-
stopada 1998 roku- w 50. rocznicę ich śmierci.

 -W Oświęcimiu gimnazjalny kolega Stasia, Pan Roman Bańko 
postawił na miejscowym cmentarzu pamiątkową tablicę- taki sym-
boliczny grób.

-Urna z ziemią z Jego grobu znajduje się w kościele parafialnym 
w Dębicy.

-W Ropczycach pamięć Stanisława Dydo utrwala tablica na mu-
rach Fary w Ropczycach. 

-Rodacy naszego powiatu: Ludwik Marszałek, Stanisław Dydo 

1. Ks. Michał Siewierski (1915-1977) przez 30 lat pracował jako katecheta w Ropczycach, wychował 
46 kapłanów i 9 sióstr zakonnych.
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i  Jan Klamut upamiętnieni są na tablicy umieszczonej na cokole 
Krzyża Powstańców Styczniowych (Ropczyce - ul. Piłsudskiego).

W dniach 2-3 grudnia 2018 r. we Wrocławiu odbyły się uroczy-
stości związane z  70. rocznicą śmierci naszych rodaków. Uroczy-
stości patriotyczno-religijne oraz konferencja odbyły się pt:„chcieli 
tylko wolnej polski”.

Natomiast 10 stycznia 2020 r. w  Domu Kultury ,,Śnieżka” w Dę-
bicy odbyło się uroczyste wręczenie patentów oficerskich oraz po-
śmiertnych aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy rodzi-
nom bohaterów Polski Podziemnej, którzy zostali zamordowani 
z  wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu 27 listo-
pada 1948 roku. Uroczystości odbyły się pod tytułem: „chcieliśmy 
tylko wolnej polski...”

  Po ponad 70. latach rodziny doczekały się Ich pełnej rehabilita-
cji i awansów. Bliskim zamordowanych żołnierzy wręczono paten-
ty oficerskie oraz pośmiertne akty mianowania na wyższe stopnie 
wojskowe.

Przez kilkadziesiąt lat wydawało się, że pamięć o Nich zaginie. 
Była jednak przechowywana w Ich rodzinach. Pośmiertne uhono-
rowanie bohaterów było aktem rehabilitacji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz podkreśleniem niezłomnej postawy całej czwórki, tak 
w czasie niemieckiej okupacji, jak również w walce z komunistami 
po 1944 roku.

krzysztof szwagrzyk, wiceprezes IPN powiedział na tej uroczy-
stości: „Wtedy wydawało się, że ta historia zakończy się tam w do-
łach śmierci, gdzieś na cmentarzu we Wrocławiu. Okazuje się, że jest 
inaczej, na początku XXI wieku, w 2020 roku Polska mówi - pamię-
tamy o naszych bohaterach. Dopiero dzisiaj możemy ich uhonorować 
w sposób właściwy, ten na który zasłużyli”.

Dla krewnych to była ważna uroczystość, bo śmierć ich bliskich 
często odcisnęła piętno na dalszych losach rodziny. 

Po tylu latach oczerniania, żmudnych procesów o Ich rehabili-
tacje, takie uroczystości, jak w 2018 r. we Wrocławiu w 70.rocznicę 
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stracenia oraz awansów w 2020 r. w Dębicy, pokazują, że jednak wy-
grali Oni - potajemnie pochowani przed laty w listopadowy dzień 
w dołach wrocławskiego cmentarza. I  zasługują na naszą pamięć. 
Wszyscy, a było ich tak wielu...

I ci z naszego powiatu i tych siedmiu członków niepodległościo-
wego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 
których 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokoto-
wie, po pokazowym procesie, rozstrzelały władze komunistyczne . 
Byli to: Józef Batory, Franciszek Błażej, Karol Chmiel,, Łukasz Cie-
pliński, Mieczysław Kawalec, Adam Lazarowicz i Józef Rzepka.

To dlatego 1 marca obchodzimy Ich dzień. Inicjatorem dnia pa-
mięci poświęconego Żołnierzom wyklętym był prezydent Lech 
kaczyński, który skierował do sejmu projekt ustawy w tej spra-
wie, podkreślając, że: „Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywią-
zania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie 
Ojczyzny”.

1 marca obchodzimy Narodowy dzień pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” zgodnie z  ustawą Sejmu RP z  3 lutego 2011 roku: 
„W  hołdzie Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycz-
nego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dą-
żeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak 
i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu.”

Zatem i wypowiedź przemysława Lazarowicza, wnuka adama 
Lazarowicza ma tu wartość szczególną:

  „Mieli marzenie… Chcieli dla Polski wolności, a marzenie to sta-
nowiło dla nich jednocześnie najświętsze zobowiązanie. Swoją oso-
bistą wolność, swoje życie podporządkowali temu ideałowi. Nie byli 
szaleńcami, wiedzieli o miażdżącej przewadze przeciwnika, zdawali 
sobie sprawę z opuszczenia przez świat i z kruchości nadziei. Ale prze-
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cież kapitulację, poddanie się przemocy uznawali za niemożliwe do 
przyjęcia. Znaleźli się w potrzasku dziejowym, w sytuacji bez wyjścia. 
Na miarę skromnych sił walczyli do końca o Polskę.

Dodatkową tragedią polskiego losu było to, że właśnie oni – ci naj-
lepsi, najbardziej wartościowi – nie tylko zostali tak brutalnie znisz-
czeni przez nominalnie polskie władze, ale ich pamięć zohydzono – 
niejednokrotnie skutecznie. Ich, szlachetnych rycerzy wolnej Polski, 
udręczonych w bestialskich śledztwach, likwidowanych w egzekucjach 
i mordowanych skrytobójczo, nazwano bandytami i mordercami. Do 
dziś słyszymy to jeszcze czasem z ust ignorantów złej woli i perma-
nentnych kłamców. Inteligentniejsi z nich opowiadają o „kontrower-
sjach” i rzekomej wojnie domowej…

Nie było żadnej wojny domowej. Była walka Polaków o wolność. 
Kolejna w naszej historii. Nie zmienia tego fakt kolaboracji z sowiec-
kim okupantem grupy zdrajców.

Zwłoki bohaterów chowane były bez szacunku w przypadkowych, 
ale tajnych miejscach. Mordercy obawiali się, że ich groby mogłyby 
stać się obiektem kultu i przypominać o wielkim marzeniu… Nie my-
lili się, choć ich haniebne metody z perspektywy czasu zawiodły. Dziś 
w  wolnej Polsce przed bohaterami, których z  pogardą zakopywano 
pośród śmieci, chylą się czoła i  sztandary. Jest w  tym jakaś, może 
skromna, ale sprawiedliwość dziejowa. To oni stanowią dziś wzorce 
postaw, ich nazwiskami nazywamy place i ulice, stawiamy im pomni-
ki, natomiast ich butni mordercy na zawsze już zapisani są w księdze 
hańby. Cele, o jakie walczyli niezłomni, zostały w dużej mierze speł-
nione, cele ich katów rozpadły się w pył.

Wielką zasługę w przywracaniu naszej zbiorowej pamięci ma prof. 
Krzysztof Szwagrzyk. To jemu i ludziom, których wokół siebie skupił, 
zawdzięczamy odnalezienie miejsc spoczynku i zidentyfikowanie ol-
brzymiej liczby zamordowanych żołnierzy niezłomnych. Jako wnuk 
jednego z  pogrzebanych, prawdopodobnie na Łączce żołnierzy nie-
złomnych, chcę po raz kolejny wyrazić wdzięczność i wielki szacunek 
za tę troskliwość, z jaką traktuje się szczątki naszych poległych.
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Oni mieli marzenie. My mamy niebywałe szczęście to marzenie 
realizować. Tym bardziej winni im jesteśmy pamięć i wielką cześć”.

I  jak napisano na dębickim muralu Adama Lazarowicza ps. 
”Klamra”: „Stali się ziarnem Ci, o których miano zapomnieć”.
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 Obraz ostatnich dni i godzin życia stanisława dydo oraz jego 
najbliższych towarzyszy walki o  Niepodległość w  celi śmierci 
można przedstawić pośrednio, za pomocą relacji Leona Mache-
rowskiego.1 On po otrzymanym wyroku śmierci, ostatecznie zo-
stał ułaskawiony. swoje przeżycia z „wrocławskiej celi śmierci” 
opisał w roku 1988:

 (...) „W celi śmierci miałem rozdwojenie jaźni. To się zdarza chyba 
przy największym napięciu psychicznym. Bo niepodobna, żeby spać 
- bo ja wówczas nie mogłem spać. Cela była ciemna, siedziałem osa-
motniony. Byłem odosobniony, nie udostępniono mi żadnego pisma, 
nie tylko w celi śmierci, potem przecież 5 lat jak byłem na izolatce. 
Nie miałem żadnej gazety, żadnej książki, byłem ściśle izolowany. 
Wiedziałem, że zbliża się noc tylko dlatego, że był apel; przychodził 
strażnik, odbierał ode mnie apel - wtedy wiedziałem, że czas spać. Ale 
kładłem się i oczy pozostawały otwarte. I w tym czasie przychodzą do 
mnie znajomi, z mojej rodzinnej wsi [Lubień, powiat Piotrków Try-
bunalski]. Stają mi przed oczami i ja ich widzę, ja z nimi rozmawiam. 
Może przy otwartych oczach spałem? Nie wiem. Ale wiem, że utkwio-
ne miałem oczy w sufit i patrzyłem. I z nimi rozmawiałem [...]. 

 Tutaj ja wiedziałem, że ona [śmierć] przychodzi, ona do mnie 
idzie. Tylko nie wiedziałem, kiedy [nadejdzie], bo straciłem rachubę 
czasu. Nie wiedziałem, czy jest noc, czy dzień, który jest dzień... Tylko 

1. Leon Macherowski był funkcjonariuszem SOK, u niego wynajmował mieszkanie Ludwik Mar-
szałek. Aresztowany został przez UB wraz z pozostałymi członkami wrocławskiego WiN, skazany na 
śmieć, ale ułaskawiony. 

wrocławska cela śmierci

Ten fragment publikacji poświęcony będzie poszerzeniu wiedzy na 
temat Stanisława Dydo, jego rodziny, miejsca kaźni oraz o wspomnie-
nia osób bliskich.
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mniej więcej wyczuwałem, że ona się już zbliża - albo mnie ułaska-
wią, albo wykonają wyrok. Człowiek już miał tak wyczulony słuch, 
że słyszałem z daleka kroki i wiedziałem, że te kroki kierują się do 
mnie, do mojej celi. Dziwne, bo przecież mógł przejść dalej - nie, ja 
wiedziałem, że one [kroki] idą do mnie. I rzeczywiście: trrach, trrach, 
te wielkie klucze i wielkie zamki i jak otwierał, to był wielki szczęk. 

To aż pobudzało serce do bicia. I zawsze przychodziło do mnie po 
trzech [strażników]. Przecież ja byłem spokojnym człowiekiem, nie 
myślałem rzucać się na jakiegoś strażnika, to było bezcelowe. On wy-
konywał rozkazy, jak mu kazali, za to mu płacili. 

Przy otwieraniu celi obowiązkowo musiałem stać przy oknie, gło-
wą do okna, nie do drzwi. Wtedy on mi wydawał rozkazy. Ubierajcie 
się. Idziemy na spacer. Wtedy zaczynam się ruszać, ale nie wierzę - 
może tylko tak mówi, a już mnie wyprowadzają na egzekucję. 

Troszkę niepewnym kroczkiem zbliżam się do drzwi, przyglądam 
się - no stoją tamci. No ale cóż mi tu [opór] pomoże. I tak wezmą, i tak. 
No to wychodzę. No i rzeczywiście, jeszcze spacer ... Ale to straszne 
napięcie (...) Dopiero jak widzę, że idę na spacer, dopiero ochłonąłem. 
Bo tak to wszystko drżało, każda cząstka ciała drżała, chodziło, a ser-
ce waliło młotem. I to był właśnie ten lęk przed śmiercią”. 

Cela śmierci Stanisława miała nr. 41 (izolatka) i znajdowała się 
na pierwszym piętrze lewego skrzydła więzienia przy ul. Kleczkow-
skiej. W  takich samych celach osadzono pozostałych skazanych: 
Władysława Ciska, Jana Klamuta i Ludwika Marszałka.
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karol pośko, dowódca placówki ak Ropczyce, potem w wiN 
aresztowany wraz ze stanisławem dydo, tak opisuje śledztwo ub 
jakiemu byli poddani:1

 (…) „przy wywoływaniu aresztowanych podawano głośno pierw-
sze litery Imienia i nazwiska oraz numer celi. Na zeznania odprowa-
dzał jeden strażnik, do jednego z pokoi, przy długim korytarzu w tym 
samym budynku. Przesłuchiwani byliśmy przez trzech śledczych: Sta-
nislawa Pactwę, Feliksa Rozenbauma,Władysława Ciaputę”. 

(…) „Świecili ostrym światłem w oczy, kazali godzinami stać na 
baczność, nie dawali jeść, kazali siedzieć na odwróconym stołku tak, 
że metalowa noga wbijała się w odbytnicę. Dwa razy wrzucili mnie 
do ciasnego karceru, bez światła, bez powietrza. W zimie otwierali 
okna i „brali” człowieka mrozem”.

dalsze szczegóły jak wyglądały takie przesłuchania znajduje-
my w relacji Leona Macherowskiego:2 

„(...) pierwsze przesłuchanie trwało bez przerwy trzy dni i  trzy 
noce, bez jedzenia i bez picia oraz snu. Przesłuchanie odbywało się 
w  pokoju oficera śledczego. Zmuszano mnie do siedzenie na rogu 
(nogi odwróconego twardego krzesła, na samej kości ogonowej z wy-
prostowanymi nogami, założona nogą za nogę oraz wyprostowanymi 
rękami wzdłuż kolan. Długo tak siedzieć nie można - całe ciało drę-
twieje i człowiek wali się na podłogę. (…)Jedną z metod wymuszania 
zeznań było zmiękczanie aresztowanego przez pozbawianie snu. Gdy 
przez dłuższy czas człowiek nie śpi, jest przy tym spragniony picia 
i piekielnie zmęczony, dochodzi do stanu skrajnego wyczerpania, że 
chwilami nie wie, co mówi, po prostu bredzi i  niezbyt przytomnie 
odpowiada na pytania. Tak było ze mną. Gdy przeczytano mi moje 

62. Stanisław Wójciak: „Walczyli o Niepodległość” , str.125
63. Tomasz Balbus: Major “Zbroja”, str. 139

Wrocławskie śledztwo UB według Karola Pośko 
i innych więźniów
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zeznania, byłem zdumiony tym, co rzekomo mówiłem, nie przyzna-
wałem się do tego i odmówiłem popisania zeznań. I znowu zaczęło się 
wszystko od początku”.

Mieczysław wideł (aresztowany i sądzony z Marszałkiem):3

(...)„głód w więzieniu na UB. Przesłuchania w nocy, groźby, kar-
cer, śledzie do jedzenia, okulary rozbite. (…) padały wyzwiska - ty 
sk… będziesz gadał, a zaraz potem ciosy, wieszali za ręce przez kil-
ka godzin, oblewali lodowatą wodą, godzinami stał boso o  głodzie 
w zimnej wodzie, zamykali do ciemnego karceru”.

wśród aresztowanych była także kobiety. przytoczmy relacje 
jednej z nich, Emilii jaskuły:4 

„(...) Przesłuchania odbywały się tylko nocą, podczas których sto-
sowano różne represje jak bicie, kopanie i długie godzinne stójki na 
korytarzu, kilkudniowe przebywanie w  zimnej betonowej piwnicy, 
itp. (…) przez 7 miesięcy nie była wyprowadzana na spacery, w nocy 
często prowadzono ją ciemnymi korytarzami na śledztwo trwające 
do rana”.

3. T. Balbus: Major “Zbroja” str. 139
4. T. Balbus: Major “Zbroja” str. 139
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Ojciec Stanisława, Karol został kierownikiem szkoły w Brzezów-
ce. Ponieważ był to jeden ze szczęśliwszych okresów życia rodziny 
przyjrzyjmy sie temu miejscu. 

Wioska Brzezówka koło Ropczyc w  materiałach archiwalnych 
pojawia się także jako Stustowa. W  roku 1880 Kuria Diecezjal-
na w  Tarnowie ustaliła ostatecznie nazwę na Brzezówka. Od po-
czątku osadnictwa stanowiła przysiółek Lubziny. Lubzina to jedna 
z najstarszych osad w regionie Ropczyc. Początki jej nowożytnego 
osadnictwa datowane są na wiek XII i wzmiankowane w Kronikach 
Jana Długosza. Szkoła w  Lubzinie została założona w  roku 1859. 
W kosztach jej budowy uczestniczyły także wioski Sępnica i Brze-
zówka. I tu w tym okresie uczyły się dzieci z Brzezówki, mając po 
kilka kilometrów do pokonania. Przy wzroście liczby dzieci uczą-
cych się, postanowiono zorganizować szkołę w Brzezówce.

Ten wzrost dzieci wynikał z  rozwoju zabudowy Brzezówki. 
A istotnym źródłem tego było wybudowanie linii kolejowej Kraków 
- Rzeszów przecinającej tę wieś. Kolej wówczas stanowiła zasadni-
czy element rozwoju gospodarczego, ale także cywilizacyjnego.

Szkoła w Brzezówce została założona na początku XX w. w bu-
dynku wydzierżawionego folwarku. W roku 1904 budynek ten zo-
stał zakupiony na potrzeby szkoły, wraz z dwoma morgami upraw-
nego pola. W roku 1907 kierownikiem tej szkoły został Kazimierz 
Szeliga, który pozostawił po sobie kronikę tej szkoły. 

W tej kronice znajdujemy zapis, że Reskryptem Rady Szkolnej 
Krajowej do Brzezówki przeniesiony został nauczyciel Karol Dydo 
wraz żoną, także nauczycielką. Odnotowano, że Karol przystąpił 
do remontu zniszczonego w  czasie działań wojennych budynku 
szkolnego. Między innymi wprawiono 84 brakujące szyby, w salach 
szkolnych wstawiono piece kaflowe. 

W tym czasie, w roku 1925 szkoła uzyskała stopień szkoły trzy-

brzezówka 
(miejsce urodzenia stanisława)
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klasowej. W tym też roku poprawie uległy także warunki mieszka-
niowe kierownika szkoły. Dotychczas stajenka znajdowała się pod 
jednym dachem z mieszkaniem nauczyciela. Nowa obórka została 
wybudowana w głębi podwórza szkolnego.

W  kronice odnotowano, że w  latach 1927/1928 Karol Dydo 
ukończył w Krakowie Państwowy Wyższy Kurs Nauczycieli. Mimo 
tych różnych obowiązków zawodowych Karol pozostawił po sobie 
pamięć jako bardzo zaangażowanego społecznie w życie tej wioski.

Symbolicznym wyrazem może być to, że właśnie Karol Dydo 
zorganizował w Brzezówce obchody X. rocznicy Odzyskania Nie-
podległości. W ramach tych obchodów uroczyści posadzony został 
dąb Niepodległości, pod którym umieszczona została zalakowana 
butelka z przesłaniem do przyszłych pokoleń. Dąb przetrwał zawie-
ruchę wojenną, dziś jest zdrowym stulatkiem, piękną pamiątką po 
tym nauczycielu społeczniku.

To zaangażowanie społeczne przeniósł do Babic koło Oświę-
cimia, gdzie w  roku 1933 objął kierownictwo szkoły. To dlatego 
Niemcy w ramach akcji AB (li-
kwidacji elity narodowej) aresz-
towali Karola 20 kwietnia 1940 
r. Osadzony został w  obozie 
koncentracyjnym i tam w lipcu 
1940 r. został zamordowany.

Ojciec i  syn - ojciec ofiara 
Niemców i  syn ofiara komuni-
zmu.

Na zdjęciu: Dąb X-lecia Odzyskania Nie-
podległości posadzony przez Karola Dydo 
w roku 1928 przed szkołą w Brzezówce.
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Nazwiska „oprawców UB z Wrocławia”
Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o bohaterach walki 

o Niepodległość. Pełnia obrazu wymaga jednak, by wskazać także na-
zwiska tych, którzy aresztowali, torturowali, skazali na śmierć i wy-
rok ten wykonali. 

Stanisława Dydo aresztowało UB w  kościele pw. św. Józefa we 
Wrocławiu, na podstawie rozkazu naczelnika wydziału por. Alek-
sandra Majkowskiego. Akcją dowodził chor. Tadeusz Łabuda. Rewi-
zję osobistą aresztowanego przeprowadził Stanisław Dusza. Sankcję 
(decyzję aresztowania) podpisał mjr dr Jan Orliński. 

Referent ub henryk jurkowski tak charakteryzuje postać 
aresztowanego: „głos czysty, przyciszony, osobliwość ubrania: garni-
tur jasny, krawat zielony w paski ciemniejsze”.

W  śledztwie był bity i  torturowany. Przesłuchiwany był przez: 
chor. Jerzego Jordana, Henryka Kola, starszego sierżanta Jerzego 
Marca, podporucznika Stanisława Pacwę. 

Kapitan Feliks Rosenbaun przygotował i podpisał akt oskarże-
nia. W sądzie jego sprawę prowadził Eugeniusz Gruber. 

Proces grupy kierownictwa wrocławskiego WIN rozpoczął się 6 
sierpnia (piątek) 1948 roku. W tej grupie oprócz Stanisława Dydo 
znaleźli się (kolejność alfabetyczna): Władysław Cisek, Edward Fi-
jołek, Tadeusz Kopeć, Wincenty Mucha, Mieczysław Wideł, Helena 
Sielżyńska. Wszyscy w okresie okupacji niemieckiej działali w Ar-
mii Krajowej i aresztowani zostali za działalność w WiN.

Wyrok wykonano na: Władysławie Cisku, Stanisławie Dydo, Lu-
dwiku Marszałku oraz Janie Klamucie z Góry Ropczyckiej, sądzo-
nym w oddzielnym kolejnym procesie WiN Wrocław.
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Opis sali rozpraw oraz przebiegu procesu znajdujemy w rela-
cji Zdzisławy wideł1 (żony sądzonego Mieczysława): 

„(…) W pamięci mam dużą salę, z jednym rzędem ławek ustawio-
nych pośrodku dla osób zainteresowanych. Naprzeciwko na podwyż-
szeniu stał stół sędziowski przykryty czerwonym suknem, za którym 
siedziało trzech umundurowanych sędziów, z udziałem protokolanta, 
prokuratora i adwokatów. 

Aresztowani siedzieli do nas tyłem, w  pierwszym oddzielonym 
od pozostałych rzędzie ławek. Nie widziałam ich twarzy, jedynie jak 
wchodzili po kolei na salę rozpraw: Marszałek, Cisek, Dydo, Sieleżyń-
ska, Fiołek, Mucha i na końcu mój mąż. 

Pamiętam, że wszyscy byli bardzo przygnębieni, źle wyglądali, 
udręczeni i szczupli. (…). Zaczęła się rozprawa, każdy po kolei zezna-
wał. Najbardziej obwiniany byli: Marszałek, Cisek i Dydo. (…) 

Ludwik Merbaum (adwokat - obrońca, przyt. SW) był to człowiek 
bardzo nieprzyjemny, arogancki, wręcz odpychający. Wziął ode mnie 
sporo pieniędzy, które otrzymałam od rodziny. (…) nie przypominam 
sobie, żeby któryś z  adwokatów wygłosił mowę obrończą na rzecz 
oskarżonych”.

1. T. Balbus: Major “Zbroja” str. 144

Wrocławska sala rozpraw
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Kalendarium śmierci Stanisława Dydo

- 7.08.1948 r. (sobota) pierwszy list przekazany rodzinie
- 10.08.1948 r. (wtorek) ogłoszenie wyroku śmierci dla Władysła-

wa Ciska, Stanisława Dydo i Ludwika Marszałka
- 13.08.1948 r. (piątek) Stanisław zeznaje jako świadek w procesie 

grupy Kłodzkiej WiN
- 15.08.1948 r. (niedziela) Stanisław Dydo podpisał prośbę do pre-

zydenta Bolesława Bieruta o ułaskawienia.
- 17.08.1948 r. (środa) umieszczenie skazanych w pojedynczych 

celach śmierci Więzienia nr. 1 przy ul. Kleczkowskiej
- 19.08.1948 r. (czwartek) Stanisław jest przesłuchiwany przez 

śledczego UB Misiurskiego
 - 5.09. i 26. 1948 r. (niedziela) kolejne listy do swojej rodziny 
- 28.10.1948 r. (czwartek) opinia w sprawie ułaskawienia podpi-

sana przez: ppłk Wareckiego, kpt Bukowińskiego, chor. Piaseckiego, 
w treści: „ ... na ułaskawienie nie zasługuje”.

- 29.10.1948 r. (piątek) Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 
w składzie: przewodniczący ppłk Leo Hochberg, sędzia ppłk Roman 
Kryża, wiceprokurator mjr Jan Kuczyński i doradcy radzieckiego płk 
Zajcewa utrzymał wyroki śmierci dla kierownictwa WiN Wrocław

- 19.11.1948 r. (piątek) decyzja Bolesława Bieruta o odrzuceniu 
prośby o ułaskawienie

- 23.11.1948 r. (wtorek) płk Oskar Karliner (pierwszy zastępca 
prezesa NSW w Warszawie) w piśmie polecił bezzwłoczne wykonanie 
wyroku śmierci

- 26.11.1948 r. (piątek) mjr Jęczmyka odnotował: (...) przekazać 
skazanych do dyspozycji prokuratora Henryka Kublera 

- adnotacja por. L. Bełdowskiego: otrzymałem do wykonania 
26.11. 1948 r. godz. 13.20

- 27.11.1948 r. (sobota) godz. 17.30 pluton egzekucyjny pod do-
wództwem por. Ryszarda Kurka wykonał egzekucję 



90

pOwIatOwE cENtRuM EdukacjI kuLtuRaLNEj w ROpcZycach

wojewódzki turniej poezji i prozy 
„Zawsze wierni”

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy „Zawsze Wierni” to hołd dla 
wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi 
wartościami i  umiłowania ojczyzny. Jego pomysłodawcą jest Bo-
gumiła Stec-Świderska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wy-
chowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim. Pierwsza edycja 
konkursu w  2015 roku miała zasięg powiatowy. W  drugiej edycji 
konkurs miał już zasięg wojewódzki. W trzeciej edycji w roli głów-
nego organizatora wystąpiło Starostwo Powiatowe w Ropczycach. 
Osobą szczególnie zaangażowaną jest wicestarosta dr Bernadeta 
Frysztak. Od czwartej edycji konkursu wybierany jest patron lokal-
ny. Byli nimi kolejno: w 2019 roku Karol Chmiel „Grom”, w 2020 
roku Ludwik Marszałek „Zbroja”, w 2021 roku Stanisław Dydo „Ste-
inert”, w  2022 roku Emilia Szlachta „Maj”. Biografie tych postaci 
opracowywane są w  Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej 
i prezentowane w formie wystawy.

Organizatorom zależy na rozbudzaniu zainteresowań historią, 
budowaniu poczucia tożsamości narodowej oraz upowszechnianiu 
kultury słowa. Organizatorzy główni dokładają starań, by w elimi-
nacjach powiatowych i  w  finale wojewódzkim odbywały się spo-
tkania ze świadkami historii, prelekcje pracowników rzeszowskiego 
oddziału IPN, projekcje filmów o bohaterach niezłomnych, prezen-
tacje patrona edycji wraz z quizem na jego temat, występy wokalne 
młodzieży. 

W  finale wojewódzkim można zwykle wysłuchać około 30 re-
cytacji z powiatów, które biorą udział w turnieju. W każdej z edycji 
było to od pięciu do sześciu powiatów. Dotychczas w konkursie bra-

Konkurs adresowany do młodzieży szkolnej jest ważną formą za-
interesowania młodego pokolenia bohaterami walki o Niepodległość, 
szczególnie tych pochodzących z tego regionu.
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ły udział powiaty: dębicki, łańcucki, mielecki, rzeszowski, sanocki, 
strzyżowski, ropczycko-sędziszowski. 

Młodzież uczestnicząca w  konkursie wychowuje się w  duchu 
patriotyzmu. Przygotowując dla siebie poezję lub prozę, docieka 
prawdy o  trudnych dla Polski czasach. Chociaż recytacja sprzyja 
głównie rozwijaniu literackich talentów, to jednocześnie popula-
ryzuje postawę służby ojczyźnie. Otaczanie szacunkiem bohaterów 
walk o niepodległość pomaga młodym ludziom budować swoisty 
„pomnik pamięci”. Przejęcie i  zaangażowanie, z  jakim to czynią, 
często wywołuje wzruszenie u odbiorców, co potwierdza, że żadne 
formy współczesnego patriotyzmu nie mogą w pełni zaistnieć bez 
spotkania z literaturą polską. 

Turniej znalazł swoje stałe miejsce w Powiatowym Centrum Edu-
kacji Kulturalnej w Ropczycach (PCEK został utworzony w 2018 r. 
przez samorząd powiatu ropczycko-sędziszowskiego, a  jednym 
z realizowanych przez niego zadań jest edukacja historyczna), cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem. 

Patronatem honorowym obejmują przedsięwzięcie: Marsza-
łek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Podkarpacki 
Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Starosta Powiatu Ropczycko-
sędziszowskiego Witold Darłak i Region Rzeszowski NSZZ „Soli-
darność”. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, który 
współpracuje przy organizacji konkursu od I edycji, w 2022 r. także 
pozytywnie odpowiedział na prośbę o patronat.

Projekt wielokrotnie znalazł się na mapie kalendarza oficjalnych 
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i  uzy-
skał zgodę na korzystanie z  logo Programu Wieloletniego „Nie-
podległa”. Szczególnym zaszczytem dla organizatorów turnieju jest 
fakt, że w przeszłości otrzymywał patronat Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy – „Żołnierzom Wyklętym”, a edycje 2020, 2021 i 2022 zostały 
objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.



92

staNIsŁaw wójcIak

członkowie wiN z terenu powiatu 
zamordowani przez ub

Tablica pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Ropczycach
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Dokumenty i zdjęcia
 Mimo upływu lat 

możemy mówić, że sto-
sunkowo dużo zacho-
wało się dokumentów 
związanych z  Karolem 
Chmielem. Jest to za-
sługa rodziny, która pie-
czołowicie przechowała 
te pamiątki, a następnie 
przekazała do tworzo-
nej przy Gimnazjum 
w Zagorzycach Izby Pa-
mięci Karola Chmiela. 

Mamy tu różne do-
kumenty urzędowe, le-
gitymacje, świadectwa 
szkolne, a  także zacho-
waną korespondencję 
rodzinną w postaci 6. li-

stów.  W tym rozdziale pokazujemy wybrane zachowane dokumenty 
z tego zbioru.

Pozostałe materiały i zdjęcia, a także sfilmowane rozmowy stano-
wić będą archiwum Fundacji Rozwoju „SOLID”. Wykorzystane zo-
staną  w dalszych pracach nad upamiętnieniem tych postaci oraz in-
nych bohaterów walki o Niepodległość, z terenu naszego powiatu. 
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Powyżej: Legitymacja ubezpieczeniowa Karola Chmiela z roku 1933 
Poniżej: Legitymacja Ireny z roku 1915
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Korespondencja pocztowa Karola do teściowej (rok 1943)
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Karol, syn Jerzy oraz Irena z rodziną na wycieczce swoim 
samochodem w Ojcowie (zdjęcie z roku 1939)
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Karol z synami 
w roku 1942

Karol Chmiel 
z synami po wojnie 

w Krakowie 

Karol z synami (widoczna 
opaska żałobna, po śmierci 

żony) rok 1941
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Wnuk siostry -  Franci-
szek Bochnak prezentu-
je odznaczenie, którym 
jest Krzyż Komandorski 

z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski.

Jerzy Chmiel (syn Karola) 
odsłania tablicę upamiętnia-
jącą ojca na ścianie budynku 
Gimnazjum w Zagorzycach

4 września 2000 roku.
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Zagorzyce: Dekoracja w Szkole Podstawowej
Poniżej: Popiersie Karola Chmiela przed Szkołą w Zagorzycach 

i Rzeszowie 
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Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów 

Politycznych PRL 
w Warszawie                   

- Rakowiecka 37

Tablica poświęcona 
IV Zarządowi WiN

Poniżej: Popiersia 
członków IV Zarządu 
WiN - Pomnik Żołnie-

rzy Wyklętych 
w Rzeszowie
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Powyżej: 
Zagorzyce - 

cmentarz para-
fialny, symbo-

liczny nagrobek 
Karola Chmiela 

Po lewej:
Ropczyce, 

Pomnik Powsta-
nia Styczniowe-
go i Żołnierzy 

Wyklętych 
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Najstarsze zdjęcie Karola z żoną
(w mundurze) rok 1917

Wizytacja kanoniczna w Babicach kardynała Adama Sapiehy,                                     
15 maja 1937 roku 

Od lewej: Karol Dydo (NN, kardynał A. Sapieha, z tyłu ks. Skarbek (dziekan)

Szkoły w Brzezówce i Babicach 
w latach międzywojennych
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kaROL I staNIsŁaw dydO

 Po lewej: 
Rodzina Dydów, kolejno:

babcia Maria Mędrak, Emilia (stoi), 
córka Zosia, Karol ze Stasiem, 

z przodu córka Marylka.

Po prawej: 
Emilia, Karol z dziećmi: Stasiem, Marylką 

i Zosią, około 1925 roku.

Po lewej: 
rodzina 

Dydów pod 
koniec lat 

trzydziestych 
w Babicach: 
Maryla, Staś 

Irenka i
Zosia z rodzi-
cami, Emilia 

i Karolem
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ZdjęcIa

Powyżej: 
Emilia Dydo z siostrą 

Władysławą, z córkami 
Ireną i Zofią 
oraz Stasiem.

Po lewej:
Stanisław Dydo - zdję-
cie z okresu okupacji 

(na ulicy Wielopolskiej 
w Ropczycach).
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staNIsŁaw dydO

Uroczystości pogrzebowe kapitana Józefa Lutaka „Dyzmy”. 
W eksporcie honorowej Stanisław Dydo 

(drugi w drugim szeregu).

Z kuzynem Henrykiem Mędrakiem 
przed domem na ul. Wielopolskiej 

w Ropczycach, rok 1943.

Staś przygotowuje narty, 
Karpacz - rok 1947.
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ZdjęcIa

POWYŻEJ:

Po lewej: pierwsze ozna-
czenie grobu Stanisława 

Dydo na cmentarzu Osobo-
wickim we Wrocławiu.

Po prawej: obecny stan 
pomnika na cmentarzu 

Osobowickim.

Po lewej: Pomnik matki 
Stanisława Dydo na cmen-

tarzu parafialnym 
w Ropczycach.
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staNIsŁaw dydO

Powyżej: legitymacja MON odznaczenia Medal Wojska
Poniżej: Patent Oficerski Stanisława Dydo
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ZdjęcIa REaLIZacja pROjEktu

Podróż historyczna: 
„Śladami Żołnierzy 

Wyklętych”
Mielec - Warszawa.

Powyżej: 
Grupa z Ropczyc pod 
pomnikiem Żołnierzy 

Wyklętych 
w Mielcu.

Po prawej:
 Odtworzony brzozowy 

krzyż na Powązkach 
(moment montowa-
nia tabliczki Karola 
Chmiela na krzyżu) 



111

uROcZystOścI pOśwIęcONE wIN w REGIONIE

Powyżej: 
Uroczystości w Powiatowym 
Ogrodzie Pamięci Narodo-
wej w Ropczycach - Witko-

wicach w roku 2018 

Po lewej: 
Uroczystość pod Pomnikiem 
„Powstańców Styczniowych 

i Żołnierzy Wyklętych” 
w Ropczycach w roku 2021 
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Powyżej: Uroczystość Dnia Żołnierzy Wyklętych w Sędziszowie Młp. 1.03.2022
Poniżej: Turniej Poezji i Prozy „Zawsze Wierni”
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jadwIGa jasIńska

Mural
Ropczycki mural mówi
Przenika prawdą w nim zaklętą
Niepodległości głos usłyszysz
Oddycha wiarą nieugięta

Karol Chmiel, Stanisław Dydo
Hojni patrioci
Bohaterowie tamtych lat
To dla nich 
Bóg Honor i Ojczyzna
Krwawej historii ślad

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Dla czci i chwały
Wolności i Niezawisłości
Ta prawda
W dziele sztuki zamknięta
Wpisała się na trwałe
Przesłaniem dla potomności

Ropczyce, 12.08.2022 roku1 

1. Ze zbioru poezji: „Wiersze Sercem Pisane”, autorstwa Jadwigi Jasińskiej.  
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wydawNIctwO „sOLId” ROpcZycE

Nakładem Wydawnictwa SOLID
dotychczas ukazały się:


