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Przed laty pochowani w bezimiennych mogiłach,
skazani na zapomnienie i pogardę. Dziś odzyskali
nazwiska i życiorysy
Biogramy i wizerunki odnalezionych

17 czerwca 2019 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczono noty identyfikacyjne
rodzinom 24 ofiar reżimu komunistycznego i zbrodni dokonanych przez UPA, których
szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Biogramy i wizerunki odnalezionych

 

Stanisław Gibek

ps. „Piekarz”, „Feliks” żołnierz Armii Krajowej i oddziału AK „Tartak” i
Oddziału Partyzanckiego Służby Ochrony Społeczeństwa „Jastrzębie”
Konspiracyjnego Wojska Polskiego - działających na Pograniczu Dolnego i
Górnego Śląska oraz Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej

 

Urodził się 16 stycznia 1920 r. w Gromadzicach - gmina Czarnożyły w pow. wieluńskim.
W czasie II wojny światowej, po ucieczce z transportu na roboty przymusowe w
Niemczech, wstąpił do AK pełniąc służbę w Obwodzie AK „Reduta” w okolicach
Namysłowa. Po zakończeniu działań wojennych zamieszkał wraz z rodziną
w Wodzicznej w powiecie kępińskim. W połowie 1945 r. został zatrzymany i osadzony
w areszcie MO w Laskach, z którego wkrótce został uwolniony przez oddział Franciszka
Olszówki ps. "Otto" do którego wstąpił. Działalność niepodległościową kontynuował w
oddziale AK „Tartak” Stanisława Panka "Rudego", który od wiosny 1946 r.
współdowodzony przez por. Alfonsa Olejnika ps. „Roman” „Babinicz”, znalazł się w
strukturze KWP. Wziął udział m.in. w rozbiciu aresztu w Kępnie w październiku 1945 r.
oraz w likwidacji dziewięciu żołnierzy sowieckich na Stacji Czastary w lutym 1946 r. 5
lipca 1946 r. został ranny w obławie wojsk KBW z Wrocławia i PUBP z Wielunia
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pomiędzy Żdżarami a Wójcinem i przewieziony na posterunek MO w Bolesławcu.
Pomimo ciężkiego stanu został przekazany do PUBP w Wieluniu, gdzie przeszedł bardzo
brutalne śledztwo w trakcie którego został zakatowany. 6 lipca 1946 r. nagie zwłoki
Stanisława Gibka, z widocznymi licznymi obrażeniami, zostały wyrzucone na pobliski
śmietnik. Ciało zakopano w nieoznakowanym grobie na miejscowym cmentarzu.

Szczątki Stanisława Gibka odnaleziono we wrześniu 2018 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy
ul. 3 Maja w Wieluniu.

 

 

Feliks Gołębowski

żołnierz WP

 

Urodził się 9 stycznia 1924 r. w m. Starczanowo w pow. obornickim. Pełnił służbę w 28
p.p. 9 DP. 24 lipca 1946 r. po walce stoczonej w Jaworniku Ruskim z oddziałem
Ukraińskiej Armii Powstańczej został wzięty do niewoli i zamordowany.

Szczątki Feliksa Gołębowskiego zostały odnalezione w lipcu 2016 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez pion śledczy IPN w Jaworniku Ruskim.

 

 

 

Jan Grudziński

ps. „Karol”, „Płomień”, sierż., żołnierz AK-WiN

 

Urodził się 23 grudnia 1914 r. w Kąkolewnicy w pow. radzyńskim. W latach
1936-1937 służył w 6. Batalionie Saperów w Brześciu. Brał udział w wojnie 1939 r.
W okresie niemieckiej okupacji był członkiem placówki AK w Kąkolewnicy. Po
wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę pozostał w konspiracji, obejmując w lipcu
1946 r. dowództwo oddziału samoobrony Rejonu IV Obwodu WiN Radzyń Podlaski.



Ujawnił się 4 kwietnia 1947 r. przed Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa
Publicznego w Radzyniu Podlaskim. Poszukiwany przez UB zaczął się ukrywać. 7
lipca 1947 r. został zatrzymany przez MO we wsi Wygnanka. W stanie ciężkim
przewieziono go do Szpitala Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, z którego tuż po
wykonanej operacji (trepanacja czaszki) został przetransportowany do siedziby
PUBP w Radzyniu, gdzie już od 10 lipca 1947 r. poddano go brutalnemu śledztwu,
pomimo stanu zdrowia zagrażającemu życiu. 30 marca 1948 r. na rozprawie przed
Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie został skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano 7 czerwca 1948 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Szczątki Jana Grudzińskiego zostały odnalezione w listopadzie 2018 r. w czasie prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy
ul. Unickiej w Lublinie.

 

 

Paweł Kalinowski

ps. „Francuz”, żołnierz AK-WiN

 

Urodził się 24 sierpnia 1921 r. w Pniówku w pow. zamojskim. W 1944 r. był
aresztowany przez NKWD jako podejrzany o nielegalne posiadanie broni lecz został
zwolniony. Początkowo był współpracownikiem oddziału lotnej żandarmerii
Stanisława Pakosa „Wrzosa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK, któremu udzielał
kwatery oraz informacji o ruchach UB i MO. Od lutego 1951 r. był żołnierzem
oddziału „Wrzosa” i jednocześnie pełnił funkcję komendanta placówki w
Pniówku. Został zatrzymany 27 października 1951 r. w Pniówku przez
funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu.
Przeszedł bardzo ciężkie śledztwo. Był sądzony w trybie doraźnym. Wyrokiem z 20
grudnia 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie na sesji wyjazdowej w
Zamościu skazał „Francuza” na karę śmierci, którą wykonano 7 lutego 1952 r. w
więzieniu na Zamku w Lublinie.

Szczątki Pawła Kalinowskiego odnaleziono w listopadzie 2018 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy
ul. Unickiej w Lublinie.

 



 

Stanisław Kiljan

współpracownik AK-WiN

 

Urodził się 24 lutego 1914 r. w Kazimierzu Dolnym w pow. puławskim. W 1936 r.
odbył służbę wojskową w 41 pułku piechoty w Suwałkach.  W wojnie 1939 r. nie brał
udziału. Od kwietnia 1950 r. współpracował ze Stanisławem Ochnio „Granatem” –
dowódcą oddziału zbrojnego wywodzącego się ze zgrupowania AK-WiN Mariana
Bernaciaka „Orlika” – Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”. Udzielał mu kwatery i
dostarczał żywność. Został zatrzymany 23 września 1950 r. przez grupę operacyjną
KBW i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach. Wyrokiem
Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie z 29 listopada 1950 r. został skazany na
7 lat więzienia. Zmarł 15 maja 1953 r. w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we
Wrocławiu.

Szczątki Stanisława Kiljana zostały odnalezione w listopadzie 2011 r. w wyniku prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Osobowickim we
Wrocławiu.

 

 

Józef Kołodziej

ps. Wichura” – ppor. NSZ

 

Urodził się 25 czerwca 1921 r. w Bierach w pow. bielski. W czerwcu 1945 r. wstąpił
do oddziałów partyzanckich Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka
Flamego „Bartka” i został mianowany dowódcą drużyny Pogotowia Akcji
Specjalnych  o krypt „Błyskawica”. Brał udział w wielu akcji zbrojnych. Uczestniczył
w słynnej defiladzie oddziałów „Bartka” w Wiśle 3 maja 1946 r. Od maja 1946 r.
pełnił funkcję szefa propagandy i informacji przy sztabie. Kilkakrotnie skutecznie
wykonywał także trudne misje koncentrowania w terenie Beskidów leśnych
oddziałów. We wrześniu 1946 r. w ramach operacji „Lawina” koordynował przerzut
żołnierzy NSZ na Zachód. Aresztowany w październiku 1946 r. w Chorzowie. 14
grudnia 1946 r. został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w
Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie, którą wykonano 31 grudnia 1946 r. w



katowickim więzieniu.

Szczątki Józefa Kołodzieja zostały odnalezione we wrześniu 2017 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu komunalnym przy ul.
Panewnickiej w Katowicach.

 

 

Ernest Kozubek

ps. „Grom” – żołnierz NSZ

 

Urodził się 11 lipca 1925 r. w Starej Kuźni w pow. pszczyńskim. W latach 1942-1945
był wywiadowcą Tajnej Organizacji Wojskowej na terenie Starej Kuźni i Rudy
Śląskiej-Halemby (od 1943 r. włączona do AK). Po wojnie wstąpił do służby
wartowniczej w PUBP w Świętochłowicach, skąd w maju 1945 r. zdezerterował,
ostrzegając jednocześnie zagrożonych aresztowaniem kolegów. Ukrywając się, trafił
w Beskidy, gdzie przechwycił go patrol  Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flamego
„Bartka”. W marcu 1946 r. złożył przysięgę na wierność NSZ i został przydzielony
do leśnych grup bojowych, sierż. „Wichury”, sierż. „Andrusa” – kryptonim
„Śmiertelni”, a następnie sierż. „Starego”, biorąc udział w licznych akcjach
zbrojnych. W czasie realizacji przez bezpiekę operacji „Lawina” pełnił funkcję
łącznika „Bartka” z kpt. Henrykiem Wendrowskim „Lawiną”. Aresztowany w
październiku 1946 r. w Zabrzu, został  14 grudnia 1946 r. skazany na karę śmierci
przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie.
Wyrok wykonano 31 grudnia 1946 r. w katowickim więzieniu.

Szczątki Ernesta Kozubka zostały odnalezione we wrześniu 2017 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu komunalnym przy ul.
Panewnickiej w Katowicach.

 

 

Adam Kuchciewicz

ps. „Iskra”, „Wiktor”, ppor. cz. w., żołnierz NSZ-NZW, WiN

 



Urodził się 24 grudnia 1922 r. w Łęcznej. W działalność konspiracyjną zaangażował
się w styczniu 1940 r. Od 1942 r. należał do placówki NSZ w Łęcznej. Od jesieni
1943 r. służył w oddziale NSZ Jana Imbirowicza „Jacka”. Po wkroczeniu Sowietów na
Lubelszczyznę został zmobilizowany we wrześniu 1944 r. do WP i wcielony do 8.
zapasowego pułku piechoty na Majdanku. W grudniu 1944 r. zdezerterował z
jednostki i dołączył do oddziału NSZ Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Od
wiosny 1946 r. służył w oddziale NSZ-NZW Stefana Brzuszka „Boruty”. Był szefem i
zastępcą dowódcy grupy. W lipcu 1946 r. przeszedł do oddziału WiN kpt. Zdzisława
Brońskiego „Uskoka” pełniąc funkcję dowódcy plutonu, patrolu, a od jesieni 1948 r.
szefa oddziału. Po śmierci „Uskoka”, w maju 1949 r. dołączył do oddziału Edwarda
Taraszkiewicza „Żelaznego”, który latem 1949 r. uległ podziałowi i Kuchciewicz
objął komendę nad częścią żołnierzy, tworząc własny oddział partyzancki. Zginął 10
lutego 1953 r. w Piaskach k. Lublina w wyniku wymiany ognia z funkcjonariuszami
MO. Jego ciało przewieziono do więzienia na Zamku w Lublinie, gdzie okazywano je
świadkom celem rozpoznania. 17 lutego 1953 r. przeprowadzono oględziny i sekcję
zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie.

Szczątki Adama Stanisława Kuchciewicza odnaleziono w listopadzie 2018 r. w
czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu
Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

 

Lucjan Marchel

żołnierz NSZ-NZW

 

Urodził się 9 stycznia 1926 r. w m. Wojtkowice Glinna w pow. wysokomazowieckim.
W czasie okupacji niemieckiej należał wraz z bratem Zygmuntem do lokalnej siatki
Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas akcji „Burza” walczyli w oddziale por.
Franciszka Malinowskiego „Buksy”. Lucjan został ranny i trafił do szpitala w
Brześciu, gdzie przez kilka miesięcy był leczony i przechodził rehabilitację. W 1945
r. nielegalnie przekroczył linie Curzona i przedostał się do rodzinnej miejscowości, w
której kontynuował leczenie postrzelonej nogi. Od lutego – marca 1946 r. obaj
bracia pełnili służbę w oddziale funkcjonującym w strukturach 3. Wileńskiej Brygady
NZW kpt. Romualda Rajsa „Burego”. Po aresztowaniu w grudniu 1946 r. w rodzinnej
miejscowości osadzono ich w areszcie w Ciechanowcu. Wyrokiem z 27 grudnia
1946 r. Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, który  jako Sąd Doraźny
obradował na sesji wyjazdowej w Wojtkowicach Glinnie, zostali skazani na karę



śmierci. W rozprawie, która rozpoczęła się o 10.45 na terenie rodzinnego
gospodarstwa braci Marchelów, uczestniczyło w charakterze „widzów” ok. 500 osób
doprowadzonych z okolicznych miejscowości. Wyrok został wykonany tego samego
dnia o godz. 13.10.

Szczątki Zygmunta i Lucjana Marchelów zostały odnalezione we wrześniu 2017 r.
podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu parafialnym
w Ciechanowcu.

 

 

 

Zygmunt Marchel

ps. „Sternik”, żołnierz NSZ-NZW

 

Urodził się 14 stycznia 1921 r., w m. Wojtkowice Glinna w pow.
wysokomazowieckim. W czasie okupacji niemieckiej należał wraz z bratem
Lucjanem do lokalnej siatki Narodowych Sił Zbrojnych. Podczas akcji „Burza”
walczyli w oddziale por. Franciszka Malinowskiego „Buksy”. Zygmunt od września
1945 r. był w oddziale Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ppor. Jana
Boguszewskiego „Bitnego”. Od lutego – marca 1946 r. obaj bracia pełnili służbę w
oddziale funkcjonującym w strukturach 3.Wileńskiej Brygady NZW kpt. Romualda
Rajsa „Burego”. Zygmunt w 1946 r. pełnił funkcję komendanta placówki w
Wojtkowicach Glinnie. Po aresztowaniu w grudniu 1946 r. w rodzinnej miejscowości
osadzono ich w areszcie w Ciechanowcu. Wyrokiem z 27 grudnia 1946 r.
Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, który jako Sąd Doraźny obradował
na sesji wyjazdowej w Wojtkowicach Glinnie, zostali skazani na karę śmierci. W
rozprawie, która rozpoczęła się o 10.45 na terenie rodzinnego gospodarstwa braci
Marchelów, uczestniczyło w charakterze „widzów” ok. 500 osób doprowadzonych z
okolicznych miejscowości. Wyrok został wykonany tego samego dnia o godz. 13.10.

Szczątki Zygmunta i Lucjana Marchelów zostały odnalezione we wrześniu 2017 r.
podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu parafialnym
w Ciechanowcu.

 

 



 

Mikołaj Mazur

ps. „Pasek”, żołnierz NOW-AK

 

Urodził się 24 maja 1918 r. w Sobolowie w pow. bocheńskim. Od 1941 r. działał w
Narodowej Organizacji Wojskowej. W 1944 r. pełnił funkcję szefa gospodarczego
oddziału partyzanckiego NOW-AK Obozowej Drużyny Bojowej (ODB) „Jastrzębski”.
Po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej ukrywał się. Latem 1945 r. powrócił na
ziemię bocheńską i przystąpił do oddziału NOW-NZW Augustyna Rafalskiego
„Pogroma”. Uczestniczył m.in. w likwidacjach żołnierzy sowieckich i osób
podejrzewanych o współpracę z komunistami, a także rozbrajaniu funkcjonariuszy
UB oraz MO. Jesienią 1945 r. ujawnił się w Krakowie, jednakże po kilku miesiącach
ponownie przystąpił do oddziału. Brał udział w kilku akcjach grupy, po czym w
drugiej połowie 1946 r. zaprzestał działalności konspiracyjnej, a w 1947 r. ujawnił
się. Niebawem, obawiając się aresztowania, ponownie rozpoczął działalność
zbrojną. Aresztowany 10 stycznia 1951 r. przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie,
został wyrokiem WSR w Krakowie z 31 sierpnia 1951 r. skazany na karę śmierci,
którą wykonano 24 grudnia 1951 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie.

Szczątki Mikołaja Mazura zostały odnalezione w maju 2018 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

 

Władysław Nowak

ps. „Groźny”, żołnierz NOW-AK

 

Urodził się 14 maja 1921 r. w Kamyku w pow. bocheńskim. Od 1943 r. działał w
Narodowej Organizacji Wojskowej, kolportując prasę konspiracyjną. W marcu 1945
r. został aresztowany, jednak po kilku dniach udało mu się zbiec z aresztu
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bochni, po czym wkrótce
przyłączył się do oddziału NOW-NZW Augustyna Rafalskiego „Pogroma”. Brał udział
w wielu akcjach grupy od maja do września 1945 r., po czym wyjechał na Ziemie
Zachodnie. Ujawnił się tam w marcu 1947 r. W 1950 r., zagrożony aresztowaniem
przez UB, ponownie zaczął się ukrywać. Zatrzymany 11 stycznia 1951 r. przez



funkcjonariuszy WUBP w Krakowie,  został wyrokiem WSR w Krakowie z 31 sierpnia
1951 r. skazany na karę śmierci, którą wykonano 24 grudnia 1951 r. w krakowskim
więzieniu przy ul. Montelupich.

Szczątki Władysława Nowaka zostały odnalezione w maju 2018 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

 

Józef Olszar

ps. „Ojciec”

 

Urodził się 4 czerwca 1905 r. w Wędryni na Zaolziu. W okresie międzywojennym
pełnił służbę w 21. Pułku Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego, a następnie w Policji
Województwa Śląskiego. Od kwietnia 1946 r. współpracował z kpt. Henrykiem
Flame „Bartkiem”, dowódcą oddziałów leśnych VII Okręgu Narodowych Sił
Zbrojnych, przekazując cenne informacje, które zdobywał w prowadzonej z rodziną
gospodzie pod Baranią Górą, w której często zatrzymywali się funkcjonariusze
bezpieki. Pełnił także funkcję głównego łącznika „Bartka” oraz prowadził wywiad,
dostarczał leki, zaopatrzenie i upłynniał konfiskowane towary. We wrześniu 1946 r.
wskazywał również miejsca odbioru grup przerzutowych w operacji „Lawina”, co
doprowadziło do jego aresztowania w październiku 1946 r. w Skoczowie. 14 grudnia
1946 r. został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
na sesji wyjazdowej w Będzinie. Wyrok wykonano 31 grudnia 1946 r. w katowickim
więzieniu.

Szczątki Józefa Olszara zostały odnaleziony we wrześniu 2017 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu komunalnym przy ul.
Panewnickiej w Katowicach.

 

 

Bolesław Palarz

ps. „Ogień”, żołnierz NSZ

 



Urodził się 20 maja 1927 r. w Dziedzicach (obecnie Czechowice-Dziedzice) w pow.
bielskim. W okresie międzywojennym należał do 2. Drużyny Harcerskiej w
Dziedzicach. W czasie okupacji został wywieziony na roboty przymusowe do
Niemiec. Po wojnie kontynuował działalność harcerską. Zagrożony aresztowaniem
przez bezpiekę za oddanie swojej lornetki na potrzeby Zgrupowania Narodowych Sił
Zbrojnych kpt. Henryka Flamego „Bartka”, zbiegł do lasu. 7 lipca 1946 r. złożył
przysięgę na wierność NSZ i został przydzielony do grupy o krypt. „Burza”,
uczestnicząc w akcjach zbrojnych. Od września 1946 r. był łącznikiem „Bartka” z
Henrykiem Wendrowskim „Lawiną”. 3 października 1946 r. został aresztowany w
Zabrzu i wyrokiem z 14 grudnia 1946 r. Wojskowego Sądu Rejonowego w
Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano 31 grudnia 1946 r. w katowickim więzieniu.

Szczątki Bolesława Palarza zostały odnalezione we wrześniu 2017 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu komunalnym przy ul.
Panewnickiej w Katowicach.

 

 

Zachariasz Powałko

członek organizacji „Obrona Narodowa”

 

Urodził się 8 czerwca 1921 r. w m. Kunów w pow. lubartowskim. W okresie od
sierpnia 1949 r. do lipca 1950 r. był członkiem organizacji podziemnej „Obrona
Narodowa”, dowodzonej przez Ludwika Moryla, działającej na terenie pow.
żagańskiego. Został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we
Wrocławiu z 30 listopada 1950 r. na karę śmierci, którą wykonano 17 stycznia 1951
r. w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.

Szczątki  Zachariasza Powałki zostały odnalezione w październiku 2011 r. w wyniku
prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Osobowickim we
Wrocławiu. 

 

 



Józef Pyś

ps. „Śmiały”, „Ostry”, kpr. rez., żołnierz AK-WiN

 

Urodził się 26 maja 1926 r. w Wólce Panieńskiej w pow. zamojskim. W okresie
niemieckiej okupacji służył w oddziale Jana Turowskiego „Norberta” w Obwodzie AK
Zamość. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę pozostał w konspiracji. Był
członkiem oddziału Tadeusza Łogody „Barykady”. 29 grudnia 1945 r. został
aresztowany i osadzony w więzieniu w Zamościu, skąd został uwolniony 8 maja
1946 r. przez oddział WiN Romana Szczura „Urszuli”. Początkowo przebywał w
oddziale, a następnie był członkiem drużyny żandarmerii lotnej Rejonu WiN
Łabunie. Ujawnił się 11 kwietnia 1947 r. przed Powiatowym Urzędem
Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu. Zagrożony aresztowaniem, powrócił do
konspiracji. Dołączył ponownie do oddziału dowodzonego przez Tadeusza Łagodę
„Barykadę”, a po jego śmierci – przez Stanisława Pakosa „Wrzosa”. Grupa
podlegała II Inspektoratowi Zamojskiemu AK. 18 lutego 1951 r. został ciężko ranny
w starciu z funkcjonariuszami MO w Zamościu i po przewiezieniu do Szpitala
Powiatowego w Zamościu zmarł. Jego ciało przewieziono następnie do Zakładu
Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie dokonano oględzin i
sekcji.

Szczątki Józefa Pysia zostały odnalezione we wrześniu 2018 r. w czasie prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy
ul. Unickiej w Lublinie.

 

 

Franciszek Skrobol

współpracownik KWP

 

Urodził się 25 października 1921 r. w Kleszczowie k. Żor. W okresie okupacji
niemieckiej pomagał w organizowaniu schronienia dla ukrywających się przed
gestapo. W sierpniu 1944 r. wysłany przymusowo do kopania okopów, skąd zbiegł i
działał w oddziałach  partyzanckich. Po przejściu frontu pełnił służbę w jednostkach
MO w Suszcu i Żorach. Jednocześnie od stycznia 1946 r. z częścią załogi posterunku
w Żorach podjął współpracę z oddziałem dywersyjnym Konspiracyjnego Wojska
Polskiego krypt. „Wędrowiec”. W jego domu kilkakrotnie odbyły się odprawy



dowództwa okręgu i oddziału KWP. Zarejestrowany jako tajny współpracownik UB,
nie podjął współpracy, przeciwnie – przyczynił się do likwidacji oficera
prowadzącego przez oddział „Wędrowca”. Aresztowany przez PUBP w Cieszynie 16
lipca 1946 r. Został skazany 17 października 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Katowicach na karę śmierci, którą wykonano 28 grudnia 1946 r. w katowickim
więzieniu.

Szczątki Franciszka Skrobola zostały odnalezione we wrześniu 2017 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu komunalnym przy ul.
Panewnickiej w Katowicach.

 

 

Stanisław Staroń

ps. „Błysk”, „Grom”, członek organizacji podziemnej „Błyskawica”

 

Urodził się 8 sierpnia 1928 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będąc pracownikiem
Huty Ostrowiec wspólnie z Wacławem Wątrobą – byłym członkiem AK, założył we
wrześniu 1946 (1947)  r. organizację podziemną „Błyskawica”. Aresztowany 4
listopada 1951 r. w Ostrowcu Świetokrzyskim przez funkcjonariuszy PUBP, został
skazany wyrokiem z 26 lutego 1952 r. Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na
sesji wyjazdowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na karę śmierci. Wyrok wykonano 11
czerwca 1952 r. w więzieniu w Kielcach.

Szczątki Stanisława Staronia zostały odnalezione w czerwcu 2018 r. w wyniku prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim
„Piaski” w Kielcach.              

 

 

 

Wojciech Stypuła

ps. „Bartek”, por. AK

 



Urodził się 28 listopada 1904 r. w Tarnawie Dolnej w pow. wadowickim. W okresie
międzywojennym pełnił służbę w Wojsku Polskim. Był także instruktorem
żeglarskim oraz zajmował się dziennikarstwem. W okresie okupacji niemieckiej
należał do ZWZ-AK początkowo na terenie Warszawy, skąd musiał uciekać
zagrożony aresztowaniem przez gestapo. Ukrywał się w klasztorze w Górach
Świętokrzyskich. W lipcu 1943 r. został przerzucony na Nowogródczyznę. Pełnił
służbę w IV batalionie 77 pp AK ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnara”, będąc
oficerem do zadań specjalnych komendanta. Poza uczestnictwem w wielu akcjach
prowadził także rozmowy z Niemcami, doprowadzając do uwolnienia aresztowanych
żołnierzy podziemia lub osób cywilnych. Również w trakcie operacji „Burza” w lipcu
1944 r. był wysyłany przez mjr. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” oraz „Ragnara” z
misjami prowadzenia rozmów z dowództwem sowieckiej partyzantki w rejonie
Wilna. Zginął na tzw. Długiej Wyspie w Puszczy Rudnickiej 22 lipca 1944 roku,
zastrzelony przez sowietów.

Szczątki Wojciecha Stypuły zostały odnalezione we wrześniu 2018 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN w Puszczy Rudnickej na tzw. Długiej
Wyspie na terenie Litwy.

 

 

Roman Szczur vel Szumski

ps. „Halina”, „Nadzieja”, „Urszula” (nazwisko konspiracyjne Roman
Szumski), podoficer KOP i WP, por. AK-WiN, odznaczony Krzyżem
Walecznych

 

Urodził się 15 sierpnia 1910 r. w kolonii Roszki Udryckie k. Zamościa. Po odbyciu w
latach 1931-1932 służby wojskowej w 23. pułku piechoty we Włodzimierzu
Wołyńskim postanowił pozostać w wojsku, pełnił służbę w Korpusie Ochrony
Pogranicza. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej.
Zbiegł z transportu kolejowego do ZSRR. W listopadzie 1939 r. wstąpił Służby
Zwycięstwu Polski. Od marca 1941 r. dowodził placówkami Stary Zamość i Nielisz
Obwodu ZWZ-AK Zamość. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę pozostał w
konspiracji. Od sierpnia 1944 do września 1945 r. pełnił funkcję komendanta
placówki AK-DSZ-WiN Stary Zamość. 7 października 1944 r. odbił z więzienia w
Zamościu 30 osób. W grudniu 1945 r. został wyznaczony na kierownika Rejonu
„Jaśmin” Obwodu WiN Zamość. 8 maja 1946 r. na czele 12 żołnierzy rozbił
więzienie w Zamościu, uwalniając 301 więźniów. W czerwcu 1946 r., zagrożony



aresztowaniem, zdał kierownictwo rejonu i wyjechał na ziemie zachodnie. 22 marca
1947 r. ujawnił się przed WUBP w Warszawie. W latach 1947-1948 mieszkał na
Dolnym Śląsku, utrzymując kontakty z dawnymi podkomendnymi. Wraz z
żołnierzami Okręgu Lubelskiego WiN przeprowadził 11 marca 1949 r. akcję
rekwizycyjną na Bank Spółdzielczy w Nowej Soli. Zdobyte fundusze miały być
przeznaczone na pomoc dla ukrywających się żołnierzy oraz na wsparcie dla rodzin
aresztowanych. Został aresztowany 28 marca 1949 r. przez funkcjonariuszy
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lubinie. Był sądzony w trybie
doraźnym. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu na sesji
wyjazdowej w Nowej Soli 21 września 1949 r. został skazany na karę śmierci, którą
wykonano 23 stycznia 1950 r. w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.

Szczątki Romana Szczura zostały odnalezione w listopadzie 2011 r. w wyniku prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Osobowickim we
Wrocławiu.

 

 

Mieczysław Szewczuk

ps. „Włoch”, żołnierz AK-WiN

 

Urodził się 6 sierpnia 1929 r. w Pniówku w pow. zamojskim. Od kwietnia 1951 r. był
członkiem placówki w Pniówku, a następnie oddziału lotnej żandarmerii Stanisława
Pakosa „Wrzosa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK. Został aresztowany 28 września
1951 r. we wsi Dzierążnia w powiecie Tomaszów Lubelski przez grupę pościgową
MO i UB. Przewieziono go do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Tomaszowie Lubelskim, a następnie do Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu. Przeszedł ciężkie śledztwo. Był sądzony
w trybie doraźnym. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie na sesji
wyjazdowej w Zamościu z 20 grudnia 1951 r. został skazany na karę śmierci, którą
wykonano 7 lutego 1952 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Szczątki Mieczysława Szewczuka zostały odnalezione w listopadzie 2018 r. podczas
prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim
przy ul. Unickiej w Lublinie.

 



 

Mieczysław Szymczak

żołnierz WP

 

Urodził się 17 marca 1922 r. w m. Sędzin w pow. aleksandrowskim. W kwietniu
1945 r. został powołany do służby wojskowej, którą początkowo odbywał w 14 DP, a
następnie został przeniesiony do 9 DP.  We wrześniu 1945 r. ukończył kurs szkoły
podoficerskiej w Radzyniu Podlaskim i został awansowany do stopnia kaprala. Po
złożeniu przysięgi przydzielono go do 28 pp, którego dowództwo stacjonowało w
Przemyślu. 24 lipca 1946 r., po stoczonej walce w Jaworniku Ruskim z oddziałem
Ukraińskiej Armii Powstańczej, został wzięty do niewoli i zamordowany.

Szczątki Mieczysława Szymczaka zostały odnalezione w lipcu 2016 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez pion śledczy IPN w Jaworniku Ruskim.

 

 

Tadeusz Wienc

por. WP, kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy (pośmiertnie)

 

Urodził się 15 grudnia 1923 r. w m. Rozdole w pow. żydaczowskim w woj.
stanisławowskim. W sierpniu 1944 r. został powołany do służby wojskowej i w lutym
1946 r. rozkazem dowódcy 9 Dywizji Piechoty awansowany na stanowisko dowódcy
1 kompanii moździerzy 28 pułku piechoty. 24 lipca 1946 r. po walce stoczonej w
Jaworniku Ruskim z oddziałem Ukraińskiej Armii Powstańczej został wzięty do
niewoli i zamordowany.

Szczątki Tadeusza Wienca zostały odnalezione w lipcu 2016 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez pion śledczy IPN w Jaworniku Ruskim.

 

 



Walenty Żurek

żołnierz WP

 

Urodził się 12 stycznia 1924 r. w m. Rochoty w pow. wieluńskim. W czasie II wojny
światowej został zesłany na roboty przymusowe do Niemiec. Pełnił służbę w 28 p.p.
9 DP. 24 lipca 1946 r. po walce stoczonej w Jaworniku Ruskim z oddziałem
Ukraińskiej Armii Powstańczej został wzięty do niewoli i zamordowany.

Szczątki Walentego Żurka zostały odnalezione w lipcu 2016 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez pion śledczy IPN w Jaworniku Ruskim.

 

Informacje o odnalezionych i zidentyfikowanych dotychczas ofiarach reżimów totalitarnych
można znaleźć na portalu Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN:
https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/odnalezieni

https://poszukiwania.ipn.gov.pl/bbp/odnalezieni

