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BIURO POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI IPN

Powracamy po swoich, by ich odnaleźć. By ich 
opatrzeć na drogę. A ci, którym dany jest ten 
zaszczyt – pracownicy Biura Poszukiwań i Iden-
tyfikacji IPN, rzesze wolontariuszy, którzy z nami 
pracują i wierzę, że będą czynili to nadal – wie-
dzą, że nie prowadzimy wykopalisk, ale dotyka-
my świętości. Nie odnajdujemy szkieletów, lecz 
szczątki bohaterów.

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

Odnaleźć, rozpoznać, pochować. Te trzy wyrazy 
oddają istotę naszej misji. Przywracanie imion 
i nazwisk zamordowanym to obowiązek państwa 
polskiego. Każdy ma prawo do grobu, do miejsca, 
gdzie bliscy będą mogli udać się, by zapalić znicz, 
pomodlić się, pożegnać, podziękować. Mordercy 
zabrali im to prawo, wówczas sądzono, że na za-
wsze. Dzisiaj my jesteśmy po to, by pokazać, 
że się pomylili. Mamy ten obowiązek jako Polacy, 
którzy wreszcie mogą żyć w wolnej Polsce.

To praca na wielu etapach: w archiwum, w zie-
mi, wśród ludzi, w laboratorium. To praca dla 
ofiar, ale także dla ich rodzin. Tyle lat uczono 
ich, że nie mają prawa pytać, szukać, ubiegać 
się o sprawied liwość. Dzisiaj my pokazujemy im, 
że mają prawo jej żądać. Każda identyfikacja to 
triumf prawdy. Każde przywrócenie zamordowa-
nego jego rodzinie pokazuje nam sens naszej pra-
cy. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy 
ziarnem – to zdanie, które pojawia się za każdym 
razem w dniu wręczania not identyfikacyjnych 
rodzinom. I oby było powtarzane jak najczęściej.

www.poszukiwania.ipn.gov.pl
www.facebook.com/poszukiwaniaipn/
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Wpada do mieszkania oficer strzelający dwa razy z pistoletu 
w kierunku „Groźnego” d[owód]cy, szybko obejrzał się po 
mieszkaniu i wybiegł na podwórze gospodarza, co ja wtedy 
przebudziłem się i zdążyłem zauważyć jeszcze jak „Groźny” 
z „Bratkiem” nieustępnie [właśc. nieustępliwie – K. P.] bronili 
się do ostatka strzelając ze swych automatów do atakującego na 
dom Wojska, w czym zauważyłem jak „Groźny” z pistoletu swe-
go 15-strzałowego zastrzelił jednego żołnierza… „Bratek” znów 
od kul lecących z okna został martwy na progu wejściowym 
z kuchni na salę […] ja, gdy przestały lecieć bezustannie kule, 
począłem wołać swych towarzyszy po pseudzie, na co odezwał 
się już za oknem „Silny”. Na te słowa wszedł „Silny” do mieszka-
nia, rozmyślając teraz my trzej, tj. „Mucha”, „Silny” i ja „Pomsta”, 
że już zostaliśmy okrążeni…

Był 9 listopada 1946 r. W góralskiej wsi Bielanka na południe 
od Rabki wstawał świt, a pięciu partyzantów toczyło swoją ostatnią 
walkę. 

Harcerz „Pomsta”

„Ja, »Pomsta«…” – zeznawał Ryszard Kłaput, lat 22, harcerz, urodzony 
na Śląsku, mieszkający w Krakowie. I partyzant z najkrótszym z całej 
trójki, dwumiesięcznym zaledwie „leśnym” stażem.
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Był wychowankiem Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji 
wyjątkowo zasłużonej w kształtowaniu kolejnych pokoleń młodzieży 
w duchu łączącym angielski skauting i idee służby na rzecz niepod-
ległości Polski. Przyszły partyzant – a wcześniej harcerz 20. Kra-
kowskiej Drużyny Harcerzy – urodził się w śląskich Mysłowicach 
4 kwietnia 1924 r. w rodzinie Mikołaja, inspektora celnego, i Marii 
z d. Kopacz. Swoje wczesne lata spędził z rodzicami i młodszymi 
braćmi bliźniakami Zdzisławem i Jerzym w Krakowie, ucząc się naj-
pierw w Gimnazjum św. Jacka, a później zdobywając zawód szofera 
w szkole technicznej. 

Jego młodość i dalszą naukę przerwał wrzesień 1939 r. Parę mie-
sięcy później Ryszard Kłaput stanął przed dramatycznym wyborem, 
jakiego musiały dokonać tysiące Polaków z Pomorza, Wielkopolski 
i Śląska: czy przyjąć folkslistę, czyli niemiecką listę narodowościową, 
czy nie? Odmówił i w styczniu 1940 r. został zatrzymany, a następnie, 
jak sam zeznawał, osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. 
Półtora roku później znalazł się w Austrii (relacjonował, że zbiegł 
z obozu, możliwe jednak, że został z niego zwolniony), gdzie począt-
kowo pracował u gospodarza, potem zaś przydzielono go, zgodnie 
z wyuczonym zawodem, jako pomocnika szofera do pracy w Czer-
wonym Krzyżu. Pracę tę kontynuował także jakiś czas po kapitulacji 
Niemiec. Pisał później: 

Po skończonej wojnie jeździłem w amerykańskim czerwonym 
krzyżu gdzie otrzymałem od nich dyplom za uratowanie życia 
11 lotnikom. W roku 1945 27 VII powróciłem wraz [z] żoną 
i dzieckiem do Ojczyzny żeby pracować dla niej tak jak każdy 
Obywatel.

Ułan spod Warszawy

Dla starszego o osiem lat Wojciecha Frodymy walka w obronie Pol-
ski zaczęła się już w 1939 r. Urodził się 22 kwietnia 1916 r. Jego ojciec, 
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Kazimierz, pracował jako bednarz, a matka, Maria z d. Marchew-
ka, jako krawcowa; mieszkali w Mytarzu w powiecie jasielskim. 
W młodości skończył trzy klasy szkoły powszechnej – śmierć ro-
dziców spowodowała, że musiał przerwać naukę w czwartej klasie. 
Zaopiekowała się nim matka chrzestna, a 16-letni Wojciech zaczął 
pracę u kowala – uczył się zawodu ślusarza. 

W maju 1937 r. objął go powszechny w II Rzeczypospolitej pobór 
do służby wojskowej. Z przydzieloną kategorią zdrowia „A” (naj-
wyższą) trafił do 54. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, który 
stacjonował w odległym Tarnopolu. Po odbyciu służby, która w pie-
chocie trwała 18 miesięcy, wrócił do cywila wiosną 1939 r. Nie na 
długo jednak – pod koniec sierpnia 1939 r. został zmobilizowany. 
Zbliżała się II wojna światowa.

Kampanię wrześniową Frodyma odbył jednak nie jako piechur, 
lecz kawalerzysta: podczas działań wojennych znalazł się pod War-
szawą i jako ułan 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich bronił stolicy 
kraju przed Niemcami. Miał wówczas 23 lata. Wzięty do niewoli 
niemieckiej, przebywał w obozach jenieckich w okolicach Berlina 
i we Francji, a następnie w Austrii, w rejonie Wiednia, gdzie pra-
cował w wyuczonym zawodzie ślusarza. Później, po zwolnieniu 
ze stalagu, zatrudniony został jako robotnik przymusowy w miej-
scowości Bruck an der Leitha w Dolnej Austrii. Pisał, że w 1943 r. 
zaangażował się w anglo-francuski ruch oporu, z którym współ-
pracował jako wywiadowca; w tym czasie w nieznanych okolicz-
nościach został ranny w nogę. U boku aliantów walczył również 
jego brat Leon, który w 1939 r. służył w wojsku jako lotnik, po 
czym przedostał się na Zachód do formowanych tam Polskich Sił 
Zbrojnych.

Podczas robót przymusowych Wojciech Frodyma poznał Anielę 
Filas z Chabówki, w 1941 r. wysłaną do pracy w rolnictwie w Bruck 
an der Leitha. Gdy Austria została zajęta przez Armię Czerwoną, 
postanowili wspólnie wrócić do Polski.
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Wojciech Frodyma, fotografia legitymacyjna z akt milicyjnych z 1945 r.  
(ze zbiorów IPN)
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„Silny” z Rabki

Tadeusz Kościelniak pochodził z Rabki – położonej przy drodze z Kra-
kowa na Podhale, niewielkiej uzdrowiskowej miejscowości w Beski-
dach, która przed II wojną światową zamieszkana była przez Polaków 
i liczną społeczność żydowską. Urodził się 1 stycznia 1926 r. jako syn 
Tomasza i Wiktorii. Miał czterech braci – starszego Jana (rocznik 
1923), młodszych Józefa (1928), Tomasza (1942) i Stanisława (1945) oraz 
siostry Marię (1934) i Barbarę (1935). Wśród rówieśników wyróżniał 
się zarówno wykształceniem – ukończył szkołę powszechną i trzy 
klasy szkoły zawodowej, gdzie uczył się zawodu rzeźnika – jak i tę-
żyzną fizyczną, której zawdzięczał późniejszy pseudonim: „Silny”. 

Podczas wojny ojciec Tadeusza, Tomasz Kościelniak, został człon-
kiem kolaborującej z Niemcami Delegatury Komitetu Góralskiego 
w Rabce, angażując się m.in. w wydawanie tzw. kenkart góralskich. 
Jednocześnie utrzymywał kontakty z polską partyzantką, dzięki cze-
mu w trakcie toczącego się po wojnie procesu działaczy Goralenvolku 
jako jedyny został uwolniony od zarzutu szkodzenia Polakom.

Tymczasem jego synowie zaangażowali się w działalność konspi-
racyjną. Najstarszy, Jan, wraz z żoną Marią prowadzili schronisko na 
Starych Wierchach, stanowiące bazę dla partyzantów do czasu, aż 
w styczniu 1945 r. budynek spalili Niemcy. Z kolei Józef w 1943 r. zo-
stał łącznikiem AK, od 1944 r. utrzymywał też kontakty z oddziałem 
partyzanckim Ludowej Straży Bezpieczeństwa por. Józefa Kurasia 

„Ognia”. Starszy od Jana o dwa lata Tadeusz w 1943 r., w wieku 17 lat, 
wstąpił do Armii Krajowej; był przypuszczalnie żołnierzem Placówki 
AK „Rybitwa” w Rabce. Działalności silnej na południu Małopolski 
Armii Krajowej, złożonej w większości z miejscowych górali, znako-
micie znających okolicę, sprzyjał trudny dla okupanta, górski teren. 
Dzięki temu już w połowie 1943 r. powstały tu pierwsze oddziały leśne, 
a podczas akcji „Burza” to właśnie w Beskidach i na Podhalu działały 
najliczniejsze zgrupowania partyzanckie w Małopolsce. 

W 1944 r. Tadeusz Kościelniak pod pseudonimem „Silny” wstą-
pił do oddziału AK kpt. Juliana Zapały „Lamparta”, tworzącego 
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w ramach „Burzy” IV batalion 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK. 
Pod komendą „Lamparta” uczestniczył m.in. w akcjach na terenie 
Krościenka i Ochotnicy. Walczył także w tzw. bitwie ochotnickiej, 
którą w październiku 1944 r. stoczyły oddziały batalionu „Lamparta”, 
wspierane przez partyzantów sowieckich, z atakującymi położone 
nad Ochotnicą obozowisko Niemcami. W oddziale „Silny” prze-
bywał do końca października 1944 r., kiedy to został urlopowany 
do domu. Później zeznawał, że przebywając w Rabce, kontaktował 
się również z oddziałem partyzanckim AL „Za Wolną Ojczyznę” 
por. Izaaka Gutmana „Zygfryda”. Za swą służbę w AK został odzna-
czony Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Podobnie jak wielu akowców w całej Małopolsce Tadeusz Kościel-
niak spędził pierwsze miesiące po zakończeniu działań wojennych, 
obserwując rozwój wypadków i sytuację w rządzonym przez ko-
munistów kraju. Gdy pod polski zarząd przeszły Ziemie Zachodnie 
(zwane wówczas ziemiami odzyskanymi), tak jak tysiące Polaków 
wyjechał na zachód. Niektórzy szukali tam miejsca do osiedlenia się, 
inni szabrowali poniemieckie gospodarstwa, a Kościelniak zarabiał, 
podróżując między Rabką a okolicami Kłodzka i handlując różnymi 
towarami. Tymczasem przebywający w domu jego brat Józef, pracu-
jąc jako funkcjonariusz MO, nawiązał kontakt z partyzantami, dla 
których przenosił listy i wiadomości.

Do Rabki Tadeusz wrócił w marcu 1946 r., by pomagać rodzinie 
w gospodarstwie. Wkrótce zainteresowała się nim bezpieka: wezwa-
nego do rabczańskiej placówki Urzędu Bezpieczeństwa Kościelniaka 
oskarżono o kontakty z „bandami” i zażądano, aby jako agent podjął 
współpracę z UB. Odmówił, a gdy wrócił do domu, oświadczył naj-
bliższym: „Nie będę donosił na sąsiadów, idę do lasu, jeśli zginę to za 
Ojczyznę”. Ruszył w góry razem z bratem Józefem (niebawem przyjął 
on pseudonim „Biały”) oraz kuzynem o imieniu Józef (pseudonim 

„Dzięcioł”). Partyzantów spotkał pod Kiczorą. W obozowisku przed-
stawił „Ogniowi” swoją konspiracyjną przeszłość i został przyjęty 
do oddziału, w którym zachował swój dawny pseudonim „Silny”. 
Początkowo przebywał w głównym obozie sztabu Kurasia, gdzie 
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wykorzystując swój zawód rzeźnika, przygotowywał jedzenie dla 
oddziału. W lipcu 1946 r. powrócił w rejon rodzinnej miejscowości 
jako partyzant 3. kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”.

Powroty z Zachodu

W chwili zakończenia II wojny światowej Wojciech Frodyma i Ry-
szard Kłaput przebywali daleko od rodzinnych stron, na zachodzie 
Europy. Obaj jednak zdecydowali się na powrót do kraju.

Ryszard Kłaput wrócił do Polski z żoną Zofią z d. Kiścielewską. 
Zarejestrował się w RKU w Legnicy, został jednak zwolniony z pełnie-
nia służby wojskowej. Podjął więc pracę w zawodzie szofera, najpierw 
w katowickiej firmie zajmującej się odbudową Śląska, a później prze-
niósł się z rodziną do Krakowa, gdzie pracował m.in. jako kierowca 
autobusu.

Jesienią 1946 r. skontaktował się z przebywającą w Krakowie Albiną 
Zborowską „Baśką”, łączniczką Zgrupowania Partyzanckiego „Błyska-
wica” Józefa Kurasia „Ognia”. Za jej pośrednictwem dołączył do kon-
spiracji. Zeznawał później, że został skierowany na punkt kontaktowy, 
wyjechał do Chabówki, skąd ruszył na Turbacz szukać obozowiska 

„ogniowców”. Przez łączniczkę Janinę Polaczyk „Stokrotkę” (siostrę 
żony Kurasia) skierowano go w rejon Rabki i tam dołączył do „leśnych”. 
Początkowo gotował posiłki i czyścił broń oddziału, pozostając pod 
obserwacją partyzantów obawiających się agentów, którzy próbowali 
przeniknąć w szeregi grupy. Gdy koledzy nabrali do niego zaufania, 
objął funkcję strzelca; najczęściej pełnił obowiązki wartownika. Razem 
z nim do konspiracji dołączyli jego dwaj młodsi bracia bliźniacy – 
Zdzisław (pseudonim „Siostra”) i Jerzy (pseudonim „Wykonał”). 

Również Wojciech Frodyma w 1945 r. przebywał na Zachodzie, na 
terenie Austrii. Powrócił do Polski w maju 1945 r. za pośrednictwem 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krakowie, wspólnie z Anie-
lą Filas. Razem zamieszkali u jej rodziców w Chabówce i 15 lipca 
tego roku wzięli ślub.



Wojciech Frodyma „Mucha”, Ryszard Kłaput „Pomsta”, Tadeusz Kościelniak „Silny” 

12



� Powroty�z Zachodu

13

◀  Wojciech Frodyma jako funkcjonariusz MO z Anielą Filas pod kościołem  
św. Marii Magdaleny w Rabce (ze zbiorów rodzinnych)

Latem 1945 r. Frodyma podjął pracę jako funkcjonariusz MO na 
posterunku w Chabówce; później przeniesiono go do Raby Wyż-
nej i Rabki. Jako milicjant zajmował się utrzymywaniem porządku 
publicznego oraz zwalczaniem przestępczości pospolitej. W tym 
czasie kiepsko uzbrojonej i wyszkolonej milicji nie wykorzystywa-
no z reguły do akcji przeciwko partyzantom. Frodymę przełożeni 
charakteryzowali jako „na ogół pracowitego lecz wydajności pracy 
dużej nie ma”, koleżeńskiego i mającego za sobą służbę wojskową. 
Gdy w 1946 r. weryfikowano milicjantów, zauważono jego niechęć 
do władz komunistycznych, negatywny stosunek do ZSRS i pozytyw-
ny wobec Anglii. Był również podejrzewany o współpracę z party-
zantami, dlatego też milicyjna Komisja Weryfikacyjno-Personalna 
wystąpiła z wnioskiem o jego zwolnienie.

Okoliczności sprawiły, że nim zalecenie to wprowadzono w ży-
cie, 4 września 1946 r. posterunek MO w Rabce został zaatakowany 
i rozbrojony przez partyzantów „Ognia”. Frodyma zbiegł z posterunku 
(później tłumaczył, że obawiał się aresztowania i obciążenia odpowie-
dzialnością za jego rozbicie), po czym dołączył do partyzantki; otrzy-
mał pseudonim „Bierut”. Trafił w szeregi 4. kompanii Zgrupowania 
Partyzanckiego „Błyskawica”, działającej na pograniczu Gorców i Be-
skidu Wyspowego, najczęściej w rejonie Dobrej i Szczawy. Kompanią 
dowodził ppor. Edward Religa „Łoś”, doświadczony żołnierz wołyń-
skiej AK i weteran walk na froncie wschodnim, odznaczony Orderem 
Virtuti Militari. We wrześniu pododdział ten rozbił posterunek MO 
w Łącku oraz zastrzelił kilku funkcjonariuszy UB. „Łoś” jako były woj-
skowy unikał starć ze zwykłymi żołnierzami z poboru, zresztą często 
niechętnymi do walki z partyzantami. Dlatego właśnie gdy partyzanci 
zatrzymali w Dobrej trzech żołnierzy, rozbroili ich i puścili wolno, 
a kiedy w ich zasadzkę wpadł oddział wojska, dowódca kazał wstrzy-
mać ogień. Do kolejnej obławy skierowano wówczas oddział KBW, 
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który zaskoczył „leśnych” w Szczawie i rozproszył kompanię. „Ogień” 
pisał wtedy: „U »Łosia« zginął »Gazda« [najprawdopodobniej Jan 
Błachut – K. P.], »Buk« [Władysław Rogal – K. P.] ranny. Muszę zbierać 
rozbitków »Łosia« i niech szlag trafi ale w górę serca”. Rozproszeni 
partyzanci z 4. kompanii dołączyli do głównego obozu zgrupowania 
i zostali przydzieleni do innych oddziałów. Najprawdopodobniej 
w takich okolicznościach Frodyma trafił na początku października 
do kompanii działającej w bliskich mu okolicach Rabki.

„Pluton śmierci” i 3. kompania zgrupowania 
„Błyskawica”

Gdy Tadeusz Kościelniak „Silny”, bracia Kłaputowie i Wojciech Frody-
ma spotkali się po raz pierwszy jesienią 1946 r. w rejonie Rabki, „Silny” 
był już sprawdzonym przez towarzyszy partyzantem. Wśród kolegów 
wyrobił sobie opinię odważnego i lojalnego żołnierza, jednego z kilku 
tworzących trzon oddziału. Frodyma, który zmienił pseudonim na 

„Mucha”, choć do „ogniowców” dołączył niedawno, mógł uchodzić 
za doświadczonego po walkach w 1939 r. i działalności w sojuszni-
czym ruchu oporu. Natomiast bracia Kłaputowie dopiero uczyli się 
partyzanckiego życia. Wszyscy znaleźli się w szeregach 3. kompanii 
Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” Józefa Kurasia „Ognia”. 

Początkowo, jeszcze w 1945 r., partyzanci „Ognia” walczyli wspól-
nie, jako jeden oddział. Wraz ze wzrostem jego liczebności Kuraś 
zaczął wydzielać patrole funkcjonujące samodzielnie w różnych rejo-
nach Beskidów i Podhala. Jeden z nich, działający w okolicach Rabki, 
już pod koniec 1945 r. nazywano „Plutonem śmierci”. Wraz z drugim 
oddziałem, „Komisją Szybko-wykonawczą”, stacjonującym zwykle 
przy sztabie „Ognia”, pełniły one funkcję grup egzekucyjnych, którym 
powierzano wykonywanie wyroków oraz najbardziej niebezpiecznych 
zadań. Nazwa „Pluton śmierci” stała się znana po kilku głośnych ak-
cjach, przeprowadzonych pod koniec 1945 r.: 9 grudnia rozbrojono 
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posterunek MO w Łopusznej, a dwa dni później, nocą z 11 na 12 grud-
nia, partyzanci rozbili rabczańską placówkę UB i zastrzelili jej kie-
rownika Mieczysława Stramkę. Pod koniec roku, 26 grudnia, rozbro-
jono również posterunek MO w Skawie. Efektem takich akcji było 
paraliżowanie struktur władzy komunistycznej w terenie. Jak oceniał 
instruktor propagandy PPR w Nowym Targu: 

Miejscowa ludność miała uzasadnioną wątpliwość, czy wła-
dza ludowa w ogóle istnieje, wszak na tym terenie faktycznie 
nie liczyła się, nie była odczuwalna, na każdym kroku dawało 
o sobie znać reakcyjne podziemie. 

W powiecie nowotarskim partyzanci byli w stanie rozbić wszyst-
kie posterunki milicji oprócz placówek w Zakopanem i Szczawnicy.

Partyzanci „Plutonu śmierci” w rejonie Rabki. Franciszek Śmieszek „Głaz” (na pierwszym 
planie, z lewej) melduje się chor. Henrykowi Głowińskiemu „Groźnemu” (z prawej),  

w szeregu stoją od lewej: NN „Czarny”, Władysław Tylka „Przebiegły”, Franciszek Gąsienica‑ 
‑Kleryk „Apostoł”, Jan Mateja „Jawor”, Jan Chrobak „Niedźwiedź” (ze zbiorów IPN)



Partyzanci w obozowisku sztabu zgrupowania „Ognia” nad przełęczą Borek w Gorcach, wiosna  
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Kościelniak „Silny” (bez czapki, z jasnymi włosami). Drugi od lewej leży Edward Masłowski  

1946 r. Wśród nich przyszli żołnierze 3. kompanii i bracia Kościelniakowie. Pierwszy z prawej  
pod flagą i poniżej NN partyzanta stoją: Ludwik Baliński „Tur” (w mundurze i rogatywce) oraz Tadeusz 
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Z biegiem czasu pseudonim „Ogień” stawał się powszechnie znany. 
Do oddziałów Józefa Kurasia zgłaszało się coraz więcej ochotników. 
Gdy wiosną 1946 r. pogoda umożliwiła dużej grupie ludzi pozostawa-
nie na stałe w lesie, szeregi partyzantów zaczęły rosnąć. Latem 1946 r. 
Kuraś zadecydował o podziale swojego oddziału na samodzielne gru-
py. Na wzór wojskowy zaczęto wówczas używać nazwy Zgrupowanie 
Partyzanckie „Błyskawica”. Uformowano kilkunasto- bądź kilkudzie-
sięcioosobowe kompanie, które z kolei nominalnie tworzyły trzy 
bataliony. Pododdziały „Błyskawicy” działały w różnych częściach 
Małopolski: w Pieninach, Tatrach, Gorcach i Beskidzie Wyspowym. 

„Ogień” dążył również do podporządkowania sobie samodzielnych 
dotąd grup, poszerzając w ten sposób obszar funkcjonowania zgrupo-
wania na Beskid Sądecki, Kraków i okolice oraz wchodząc w kontakt 
z partyzantami z okolic Beskidu Makowskiego i Babiej Góry. Nawiązał 
też współpracę z poakowską organizacją Armia Polska w Kraju. La-
tem 1946 r. na bazie rabczańskiego „Plutonu śmierci”, dowodzonego 
przez chor. Henryka Głowińskiego „Groźnego”, dezertera z WOP, 
sformowano 3. kompanię zgrupowania. 

Podjęte przez komunistów próby przejęcia kontroli nad terenem 
kończyły się – przynajmniej początkowo – fiaskiem. Odtworzone 
placówki bezpieki i milicji były ponownie rozbijane. W połowie 
sierpnia 1946 r. 3. kompania zastrzeliła w okolicach Rabki paru 
funkcjonariuszy i agentów UB. Dwukrotnie rozbrajano posterunek 
MO w Rabce (po jednym z takich ataków zbiegł właśnie Wojciech 
Frodyma). Partyzanci organizowali też akcje na drogach, m.in. kilka-
krotnie zatrzymywali na szosie z Krakowa do Zakopanego samocho-
dy, rewidując pasażerów w poszukiwaniu funkcjonariuszy bezpieki 
i zatrzymując transporty, np. w celu przejęcia paczek żywnościo-
wych i mundurów z darów UNRRA. Przeprowadzali również akcje 
rozbrajania żołnierzy WP, m.in. dwukrotnie zatrzymując pociągi na 
stacjach kolejowych w Rabce i Sieniawie. Zatrzymanych członków 
PPR i komunistycznych agitatorów karano, m.in. chłostą; jeden z bra-
ci Kłaputów wspominał, że schwytanych pepeerowców partyzanci 
zmuszali do zjedzenia partyjnych legitymacji.
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Głośnym echem odbiło się wysadzenie pomnika wdzięczności 
Armii Czerwonej w Rabce 30 lipca 1946 r. Akcję przeprowadziło dzie-
sięciu partyzantów. Antoni Wąsowicz „Roch” zeznawał: 

Trotyl do wysadzenia przyniósł „Bimber” [Stanisław Wróbel – 
K. P.] lub „Płomień” [Zbigniew Lisowski – K. P.], zaś wysadzał 
go „Groźny”, ja w tym czasie leżałem obok z pozostałą grupą na 
obstawie. Po wysadzeniu pomnika udaliśmy się do pobliskiej 
restauracji gdzie „Groźny” postawił piwo.

Partyzanci 3. kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”: NN „Kominiarz”  
(z lewej), Tadeusz Kościelniak „Silny” (z prawej) oraz współpracujący z nimi sołtysi: 

Rdzawki – Walenty Skawski, i Ponic – Mieczysław Chociszewski (stoi między  
„Kominiarzem” a „Silnym”) (ze zbiorów IPN)
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Partyzanci starali się, by ich działania w jak najmniejszym stopniu 
dotykały miejscową ludność, a uderzały przede wszystkim we współ-
pracowników komunistów oraz przedsiębiorstwa i gospodarstwa 
upaństwowione; od prywatnych gospodarzy żywność najczęściej 
kupowano. Wielu miejscowych pomagało, dostarczając informacje 
o sytuacji w terenie, obecności wojska oraz o współpracownikach 
komunistów. Z „ogniowcami” utrzymywali kontakt także przedsta-
wiciele społeczności lokalnych, np. sołtysi Rdzawki, Ponic i Bielanki 
(ten ostatni był krewnym Kościelniaka). Pomagali zwykle nie anoni-
mowym „leśnym”, ale kolegom i rodzinie. Zdarzało się, że nałożone 
przez „Ognia” i poszczególnych dowódców kontrybucje czy rozkazy 
zastrzelenia odwoływano, gdy okazywało się, że miejscowa ludność 
nie zgadza się z zarzutami albo też akcja mogłaby godzić w przypad-
kowe osoby. Tak było np. w Chabówce, gdzie na prośbę pracujących 
tam robotników zrezygnowano z planu rekwizycji w kasie kolejowej, 
oraz w przypadku lekarza, którego „Ogień” rozkazał zastrzelić za 
przynależność do PPR, ale akcję odwołano, gdy stwierdzono, że cho-
dzi o osobę pomagającą partyzantom.

Oprócz walki z komunistami partyzanci „Ognia” stawiali sobie 
za cel obronę ludności przed pospolitą przestępczością. W powo-
jennej Polsce, w sytuacji zubożenia, zagrożenia głodem, łatwego 
dostępu do broni i  demoralizacji spowodowanej latami wojny, 
bandytyzm stał się zjawiskiem powszechnym. Wiele grup rabun-
kowych działało również w Małopolsce. Często zdarzało się, że 
bandyci podszywali się pod partyzantów, licząc na łatwiejszy łup 
i zrzucenie odpowiedzialności za swoje czyny na „leśnych”. W Be-
skidach operowało też kilka tzw. grup prowokacyjnych, złożonych 
z funkcjonariuszy bezpieki udających partyzantów i rabujących 

„na konto” podziemia.
„Ogniowcy”, poczuwając się do odpowiedzialności za teren, na 

którym działali, starali się chronić ludność. Bywało, że chłopi, którzy 
padli ofiarą kradzieży czy rozboju, zgłaszali się nie na milicję, lecz 
do partyzantów, prosząc Kurasia lub podlegających mu dowódców 
np. o rozstrzyganie sąsiedzkich sporów.
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Rozkaz „Ognia” dla 3. kompanii Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”,  
mianujący dowódcą chor. Henryka Głowińskiego „Groźnego”  

(ze zbiorów IPN)

W działaniach tych uczestniczył również oddział rabczański. 
W maju 1946 r. rozbito w okolicy Rabki kilkuosobową grupę ra-
bunkową podszywającą się pod „ogniowców”. Na początku sierp-
nia Kuraś rozkazał 3. kompanii „bandy rabunkowe likwidować 
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bez pardonu […] zlikwidować bandę grasującą w Długopolu”. 
I  ten rozkaz wykonano, a w starciu z bandytami poległ jeden 
z partyzantów – Władysław Nowak „Wierny”. Chorąży „Groź-
ny” starał się dbać także o dyscyplinę we własnych szeregach, 
skazując na rozstrzelanie osoby, które dopuściły się pospolitych 
przestępstw.

Starcie w Bielance

Na początku listopada 3. kompania skierowała się na Orawę, do 
miejscowości Podsarnie. Podczas wojny tereny Orawy i Spisza 
zostały przyłączone do państwa słowackiego, które wystąpiło 
przeciw Polsce po stronie III Rzeszy. Po wojnie przebieg granicy 
polsko-czechosłowackiej nie był jeszcze pewny i obie strony dą-
żyły do tego, by zachować sporne terytoria. Zarówno w trakcie 
wojny akowcy, jak i po 1945 r. partyzanci podziemia niepodleg-
łościowego wrogo odnosili się do ludności słowackiej, dochodziło 
również do starć zbrojnych. Partyzanci dokonywali konfiskat 
żywności i  towarów, nakładali kontrybucje na całe wsie oraz 
na konkretne osoby – najczęściej na słowackich aktywistów lub 
zamożniejszych gospodarzy. Przeprowadzali też akcje, w wyniku 
których zginęło kilku Słowaków, m.in. czterech mieszkańców wsi 
Nowa Biała (miało to miejsce, zanim jeszcze „Silny”, „Mucha” 
i „Pomsta” dołączyli do partyzantki). W Podsarniu odebrano 
słowackim gospodarzom cztery konie, sześć krów i trzy świnie – 
najprawdopodobniej było to częścią większej akcji, podczas której 

„Ogień” nałożył kontrybucje na kilkanaście wsi w całym regionie, 
wymierzając je w osoby które podejrzewał o współpracę z Niem-
cami lub komunistami. Część zwierząt odebranych w Podsarniu 
przeznaczono na żywność dla oddziału, a pozostałe miały zostać 
rozdane gospodarzom w okolicach Rabki. 
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Wycofując się z Pod-
sarnia, „Groźny” podzie-
lił swój oddział na dwie 
grupy: część partyzan-
tów pod dowództwem 
sierż. „Rocha” skierował 
do wsi Rokiciny, sam zaś 
z  czterema towarzysza-
mi – „Pomstą”, „Muchą”, 

„Silnym” i  Janem Osiec-
kim „Bratkiem” – zakwa-
terował się w  Bielance, 
w zabudowaniach Stani-
sława Buksy, by tam przy-
gotować mięso na posiłek 
dla oddziału. W  czasie 
gdy Kościelniak zajął się 
oprawianiem świń, po-
wiadomiony o wydarze-
niach w Podsarniu pluton 
KBW, liczący 35 żołnierzy, 
ruszył w pościg i wieczo-
rem 8 listopada otoczył 
budynki.

Ryszard Kłaput „Pomsta” zeznawał później: 

zdrzemnąłem się przy drzwiach, w  pokoju „Silny” rozma-
wiał z panną na łóżku sam na sam […]. Znów w kuchni był 

„Groźny” por. d-ca zajęty rozmową z „Bratkiem” […] w obec-
ności „Muchy” śpiącego pod oknem. A po upływie około godziny 
czasu tj. około 4-tej nad ranem dnia 9 XI 1946 r. w sobotę wpada 
do mieszkania oficer strzelający dwa razy z pistoletu w kierunku 

„Groźnego” d[owód]cy, szybko obejrzał się po mieszkaniu i wy-
biegł na podwórze gospodarza, co ja wtedy przebudziłem się. 

Czesław Stolarczyk „Guc” (z lewej) i Jan Osiecki 
„Bratek” (ze zbiorów IPN)
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Wierszyk opisujący starcie w Bielance, znaleziony przy jednym z zatrzymanych  
później partyzantów 3. kompanii (ze zbiorów IPN)
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Gdy „Bratek” i „Groźny” polegli w walce, „Silny”, „Mucha” 
i „Pomsta” poddali się. Podczas starcia zginęli także gospodarz 
domu Stanisław Buksa oraz jeden z żołnierzy KBW, a dwóch in-
nych odniosło rany. Zatrzymanym odebrano broń i przedmioty 
osobiste; Kościelniakowi zabrano również kilka zdjęć, fałszywe 
dokumenty oraz sygnet z wizerunkiem orła na biało-czerwonym 
tle. Zostali oni osadzeni w placówce KBW w Czarnym Dunajcu, 
skąd przewieziono ich do Nowego Targu, gdzie było prowadzone 
dalsze śledztwo.

Wieści o  aresztowaniu „Silnego”, „Muchy” i  „Pomsty” oraz 
o śmierci „Groźnego” i „Bratka” szybko dotarły do „Ognia”. Roz-
kazem z 17 listopada Kuraś mianował dowódcą 3. kompanii do-
tychczasowego zastępcę, sierż. Antoniego Wąsowicza „Rocha”; pod 
jego dowództwem oddział walczył do wiosny 1947 r. Jednocześnie 

„Ogień” zwolnił z szeregów oddziału ośmiu partyzantów, w tym obu 
braci Kłaputów.

Ciała chor. Henryka Głowińskiego „Groźnego” i Jana Osieckiego „Bratka”,  
poległych w starciu w Bielance (ze zbiorów IPN)
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Skazani na śmierć

Śledztwo w sprawie zatrzymanych prowadzono w trybie doraźnym. 
Aktem oskarżenia objęto dwanaście osób – oprócz aresztowanych 
partyzantów także osoby podejrzane o udzielanie im pomocy: prze-
chowywanie broni, żywności, naprawienie butów, przeniesienie listu, 
oraz o zaniechanie powiadomienia władz o miejscu postoju oddziału. 
Śledztwo prowadzili funkcjonariusze UB oraz Informacji (wywiadu) 
KBW, uchodzący za wyjątkowo brutalnych. Jak wspominał Józef 
Kościelniak, jego brata podczas przesłuchań bito do nieprzytom-
ności i wrzucano do gnojówki, aż na skutek tortur stracił mowę na 
kilka dni. 

Działalność „Pomsty”, „Muchy” i „Silnego” w partyzantce była dla 
śledczych oczywista; torturami usiłowano wydobyć z nich informacje 
o kolegach, składach broni, organizacji oddziału. Kłaput i Frodyma 
przyznali się jedynie do uczestnictwa w konfiskatach żywności od 
ludności słowackiej w Podsarniu; udowodniono im też posiadanie 
broni, a „Musze” dezercję z posterunku MO w Rabce. Kościelnia-
kowi zarzucano udział w „gwałtownych zamachach”, rozbrajaniu 
i rozmundurowywaniu żołnierzy WP w Sieniawie. Podczas rozprawy 
próbował ratować życie, twierdząc, że działał w oddziale, ponieważ 
w marcu 1946 r. został konfidentem UB i usiłował kontaktować się 
z rabczańską bezpieką w celu rozbiciu grupy „Groźnego”. Nie dano 
jednak temu wiary.

Proces miał charakter pokazowy, przedstawiano go w prasie jako 
„proces bandy »Groźnego«”, przypisując jednocześnie „ogniowców” 
do NSZ. Wyrok w sprawie zapadł 4 stycznia 1947 r. Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Krakowie, obradujący na sesji wyjazdowej w Nowym 
Targu, skazał na śmierć Tadeusza Kościelniaka „Silnego”, Ryszarda 
Kłaputę „Pomstę” i Wojciecha Frodymę „Muchę”. Pozostałym oskar-
żonym wymierzono kary więzienia. Gdy ogłoszono wyrok, „Silny” 
wyrwał jednemu z konwojentów pepeszę i wystrzelił serię w stronę 
sądu, ale nie trafił, a po chwili padł nieprzytomny na ziemię, ude-
rzony kolbą przez wartownika.
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Skazańcy i ich obrońcy skierowali prośby o łaskę do Bolesława 
Bieruta, lecz ten nie skorzystał z tego prawa. Zbiorowej egzekucji 
skazanych przez krakowski WSR dokonano 17 stycznia 1947 r. Naj-
prawdopodobniej rozstrzelał ich pluton egzekucyjny, dowodzony 
przez funkcjonariusza UB kpt. Stanisława Gębalę. Wraz z nimi zostali 
zamordowani tego dnia: dowódca oddziału partyzanckiego Armii 
Polskiej w Kraju ppor. Mieczysław Kozłowski „Bunt”, jego podko-
mendny plut. Marian Misiak „Anioł” oraz skazani za przestępstwa 
pospolite Władysław Szlęk, Błażej Kuś i Stanisław Karpała. Przy 
egzekucji byli obecni lekarz więzienny dr Eryk Dormicki i podpro-
kurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej por. Józef Garwiński. 

Represje za działalność niepodległościową dotknęły także bli-
skich Ryszarda Kłaputa. Jego bracia Jerzy i Zdzisław ujawnili się 
podczas amnestii w 1947 r. Obaj zostali powołani do wojska i wcie-
leni do jednostki stacjonującej we Włocławku. W listopadzie 1949 r. 
aresztowano ich, a także dwóch innych żołnierzy, pod zarzutem 
czynienia przygotowań do obalenia ustroju państwa. Wojskowy Sąd 
Okręgowy w Bydgoszczy skazał braci Kłaputów na 15 lat więzienia, 
represjonując ich pod tym pretekstem za wcześniejszą działalność 
w partyzantce. Józef Kościelniak „Biały” ujawnił się w 1947 r., nato-
miast jego kuzyn „Dzięcioł” został aresztowany i skazany przez WSR 
w Krakowie na karę łączną, wynoszącą po zastosowaniu amnestii 
cztery lata więzienia. Już po egzekucji Wojciecha Frodymy jego żona 
urodziła córkę Marię.

Ryszarda Kłaputa zrehabilitowano w 1992 r., a Wojciecha Frodymę 
w 1996 r., stwierdzając, że ich działalność w partyzantce miała na 
celu walkę na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Sprawę 
Tadeusza Kościelniaka rozpatrzono dopiero w 2013 r.; sąd rozważał 
wówczas okoliczności sprawy, a w szczególności zeznania „Silnego”, 
który twierdził, że wstąpił do oddziału z obawy przed śmiercią z rąk 
partyzantów i jako współpracownik UB. Sąd analizował akta spraw 
z lat czterdziestych oraz powoływał świadków, m.in. weteranów i ich 
krewnych. Ustalono wówczas, że Kościelniak podawał w zeznaniach 
kilka różnych wersji zdarzeń, przy czym informacji o jego rzekomej 



Wojciech Frodyma „Mucha”, Ryszard Kłaput „Pomsta”, Tadeusz Kościelniak „Silny” 

28

współpracy z bezpieką nie potwierdzają inne źródła, a osoby które 
miał zdekonspirować, w ogóle nie zostały aresztowane lub nastąpiło 
to w zupełnie innych okolicznościach. Świadkowie – rodzina i koledzy 
z oddziału – wskazywali natomiast na jego zaangażowanie w party-
zantkę i chęć walki o niepodległość Polski. Na tej podstawie unieważ-
niono również wyrok na Tadeusza Kościelniaka, a jego działalność 
uznano za walkę na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. 

Odnalezieni

Informacje o ustaleniu miejsc pochówku ofiar rozstrzelanych na 
mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie pojawiły 
się po raz pierwszy w 2012 r. dzięki pracy dr. Marcina Kasprzyckiego, 
który odnalazł uchodzące za zaginione księgi zmarłych cmentarza 
Rakowickiego i odkrył, że zapisywano w nich pochówki ciał przy-
wożonych z krakowskich więzień. Okazało się wówczas, że 20 stycz-
nia 1947 r. na skraju kwatery XIXb pochowano w trzech dołach 
ciała ośmiu osób straconych w więzieniu przy ul. Montelupich. Po 
przeprowadzeniu kwerendy i pobraniu od rodzin materiału gene-
tycznego zadecydowano o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych 
w miejscu, gdzie spodziewano się natrafić na pochówki partyzantów. 
Prace rozpoczęły się w październiku 2018 r. w ramach śledztwa 
prokuratorskiego Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie. Wzięli w nich udział 
historycy i archeolodzy z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz 
wolontariusze. Pod późniejszymi grobami odnaleziono wówczas 
liczne kości – oprócz szczątków poszukiwanych osób także te, które 
pochodziły z umieszczonych w tym samym miejscu pochówków 
sanitarnych i komunalnych (czyli np. nierozpoznanych osób zmar-
łych w szpitalach). Ostatecznie w obrębie jamy grobowej udało się 
wyodrębnić warstwę, w której spoczywały ciała złożone w latach 
czterdziestych. Szczątki wydobyto i skierowano do Zakładu Medy-
cyny Sądowej w Krakowie na oględziny oraz badania genetyczne.
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Prace poszukiwawcze w październiku 2018 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  
Fot. Marta Gorajczyk (ze zbiorów IPN)

Prace poszukiwawcze w kwaterze XIXb wznowiono rok później, 
by dokończyć eksplorację jam grobowych pod wszystkimi grobami. 
Badania genetyczne wykazały, że zapisy w księgach cmentarnych nie 
w pełni odpowiadały rzeczywistości: ciała ośmiu skazańców złożono 
do grobów w innej kolejności, niż zostało to zapisane w dokumen-
tach cmentarnych. Okazało się także, że część ziemi wraz z niektó-
rymi szczątkami przewieziono w inne miejsce, najprawdopodobniej 
podczas budowy piwnicy pod współczesnym grobem.

Informację o identyfikacji szczątków Wojciecha Frodymy i Ry-
szarda Kłaputa ogłoszono 3 grudnia 2019 r., podczas uroczystej 
konferencji w Pałacu Prezydenckim. Noty identyfikacyjne wręczyli 
rodzinom prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz zastępca dyrektora 
Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mec. Anna Szeląg. 

Szczątki Tadeusza Kościelniaka „Silnego” nadal czekają na od-
nalezienie.
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BIURO POSZUKIWAŃ I IDENTYFIKACJI IPN

Powracamy po swoich, by ich odnaleźć. By ich 
opatrzeć na drogę. A ci, którym dany jest ten 
zaszczyt – pracownicy Biura Poszukiwań i Iden-
tyfikacji IPN, rzesze wolontariuszy, którzy z nami 
pracują i wierzę, że będą czynili to nadal – wie-
dzą, że nie prowadzimy wykopalisk, ale dotyka-
my świętości. Nie odnajdujemy szkieletów, lecz 
szczątki bohaterów.

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk

Odnaleźć, rozpoznać, pochować. Te trzy wyrazy 
oddają istotę naszej misji. Przywracanie imion 
i nazwisk zamordowanym to obowiązek państwa 
polskiego. Każdy ma prawo do grobu, do miejsca, 
gdzie bliscy będą mogli udać się, by zapalić znicz, 
pomodlić się, pożegnać, podziękować. Mordercy 
zabrali im to prawo, wówczas sądzono, że na za-
wsze. Dzisiaj my jesteśmy po to, by pokazać, 
że się pomylili. Mamy ten obowiązek jako Polacy, 
którzy wreszcie mogą żyć w wolnej Polsce.

To praca na wielu etapach: w archiwum, w zie-
mi, wśród ludzi, w laboratorium. To praca dla 
ofiar, ale także dla ich rodzin. Tyle lat uczono 
ich, że nie mają prawa pytać, szukać, ubiegać 
się o sprawied liwość. Dzisiaj my pokazujemy im, 
że mają prawo jej żądać. Każda identyfikacja to 
triumf prawdy. Każde przywrócenie zamordowa-
nego jego rodzinie pokazuje nam sens naszej pra-
cy. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy 
ziarnem – to zdanie, które pojawia się za każdym 
razem w dniu wręczania not identyfikacyjnych 
rodzinom. I oby było powtarzane jak najczęściej.

www.poszukiwania.ipn.gov.pl
www.facebook.com/poszukiwaniaipn/
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