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Wywózki z Ziemi Kolbuszowskiej
do obozów w ZSRR w latach 1944-1945
Tematem artykułu są deportacje osób z rejonu kolbuszowskiego w głąb ZSRR, do „łagrów NKWD”1 w latach 1944-1945. Niniejsza praca oparta jest, oprócz literatury historycznej, w znacznej
mierze na opracowaniu autorów regionalistów: Dionizego Garbacza
(ze Stalowej Woli) i Andrzeja Zagórskiego (z Krakowa) pt.: W kleszczach czerwonych2, zawierającym bezpośrednie relacje zesłańców
(m.in. wspomnienia już nieżyjącego Stanisława Kądzieli z Kolbuszowej3) oraz na opartej na źródłach archiwalnych pracy autorstwa
Jana Łopuskiego4 (bezpośredniego uczestnika deportacji), pt.:
Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie sierpień-grudzień 1944.
Artykuł zawiera m.in. listę z imiennym wykazem osób
z ziemi kolbuszowskiej (z których większość to żołnierze Armii
Krajowej), wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego w latach
1944-1945, po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej.
Za podstawę sporządzenia tej listy posłużyły badania
1

2

3

4

Obozy pracy w ZSRR, do których zsyłano polskich obywateli z powodów politycznych, przyjęto nazywać „łagrami NKWD” – [ros. łagier
– obóz].
D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów
1991.
Wspomnienia z pobytu w obozach w ZSRR innych kolbuszowian,
uczestników deportacji, były opublikowane: 1) Mieczysława Godlewskiego z Weryni, żołnierza AK, więźnia obozu Borowicze, „Rocznik
Kolbuszowski”, nr 4, 1994-2000, s. 113-142; 2) Haliny Dudzińskiej
z Kolbuszowej, „Rocznik Kolbuszowski”, nr 5, 2001, s. 157-170.
Jan Łopuski ps. „Mariusz” – oficer broni Obwodu AK Dębica, w 1944 r.
oficer broni Inspektoratu AK Rzeszów. W momencie aresztowania
przez NKWD, 17 grudnia 1944 r., był oficerem łączności Inspektoratu
AK Rzeszów. Wywieziony transportem 11 stycznia 1945 r. z Rzeszowa
do obozu w Stalinogorsku. Po powrocie z obozu przedostał się do
Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu WP.
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archiwalne dotyczące deportacji z Rzeszowszczyzny, przeprowadzone przez Andrzeja Zagórskiego z Krakowa5 i wykaz osób
deportowanych, sporządzony przez żyjącego jeszcze Mieczysława
Godlewskiego z Weryni (uczestnika deportacji)6, który to wykaz stanowił cenne źródło danych biograficznych przy weryfikacji listy oraz
pamięć własna (autorka artykułu pochodzi z Nowej Wsi k/Kolbuszowej). Przy weryfikacji posiłkowano się również danymi odnośnie
osób wywiezionych do obozów w Borowiczach i w Swierdłowsku,
zgromadzonymi przez Mieczysława Jędruszczaka z Warszawy7.
Gdy w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r. – po raz drugi od 17
września 1939 r. – Armia Czerwona (dalej: ACz) przekroczyła przedwojenną granicę państwa polskiego, tym razem w niejednoznacznej roli wyzwoliciela narodu polskiego spod okupacji niemieckiej,
Krajowa Rada Narodowa (dalej: KRN) przystąpiła do organizowania
w kraju życia politycznego i społecznego. Rząd emigracyjny rozpoczął przygotowania powstańcze w ramach planu „Burza”8.
W obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej, zarówno Związek
Patriotów Polskich i Centralne Biuro Komunistów Polskich w ZSRR
oraz KRN i PPR w kraju, przystąpiły do bezpośrednich przygotowań, zmierzających do ustanowienia własnych organów władzy na
wyzwalanych terenach. W dniu 20 lipca 1944 r. utworzono w Moskwie organ polityczny pełniący de facto funkcję drugiego rządu
polskiego. Początkowo nosił on nazwę Delegatury KRN dla Terenów
Wyzwolonych, jednak przemianowano go na Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (dalej: PKWN)9. Wielu Polaków uważało, że
utworzenie PKWN oznacza nie tylko polityczne uzależnienie Polski
5

6

7

8

9

Badania w archiwach dot. deportacji z Rzeszowszczyzny przeprowadził Andrzej Zagórski (autor udostępnia swój adres: 31-276 Kraków,
ul. Opolska 25 m. 137, tel. 33-43-16), współautor publikacji pt.
W kleszczach czerwonych i współautor pozycji Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994. Lista osób wywiezionych obejmuje stan badań
do roku 1985.
Lista osób aresztowanych i wywiezionych do obozów w ZSRR z terenu
Obwodu AK Kolbuszowa krypt. „Kefir”, obejmująca lata 1944-49,
sporządzona w lipcu 2007 r. przez Mieczysława Godlewskiego, bezpośredniego uczestnika deportacji i więźnia obozu w Borowiczach,
znajduje się w zbiorach własnych Autora, zam. w Weryni k/Kolbuszowej. Obejmuje stan badań do czerwca 1993 r.
Wykaz osób, które nie powróciły z obozu w Borowiczach i Swierdłowsku, sporządzony przez Mieczysława Jedruszczaka (autor udostępnia
swój adres: 00-820 Warszawa, ul. Sienna 55 m. 20, tel. 20-91-82),
znajduje się w zbiorach Biblioteki w Kolbuszowej.
G. Bołcun, Wojsko i obronność w pracach Sejmu Ustawodawczego
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1947-1952, Warszawa 2006, s. 15.
A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1991, s. 357.
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od wschodniego sąsiada i otwiera drogę do skomunizowania życia
wewnętrznego kraju, lecz wręcz potwierdza przyłączenie Polski do
ZSRR jako kolejnej republiki.
Krajowa Rada Narodowa, reprezentując program lewicy
komunistycznej, dążyła do wprowadzania własnej wizji państwa
jeszcze w czasie okupacji. Nadrzędnym celem było wyzwolenie
kraju. Narzędziem do jego realizacji miały stać się Siły Zbrojne.
Na wiosnę 1944 r., gdy Armia Czerwona zbliżała się do przyszłych
granic Polski, KRN, mająca poparcie Związku Radzieckiego, rozpoczęła budowę własnych sił zbrojnych poprzez scalanie Armii
Ludowej w kraju i Armii Polskiej w ZSRR. 18 lipca 1944 r. Związek
Patriotów Polskich w Związku Radzieckim uznał zwierzchnictwo
KRN oraz przekazał jej swój dorobek organizacyjny i zbrojny. W tym
dniu uzgodniono treść dekretu KRN stwierdzającego fakt przejęcia
zwierzchnictwa władzy nad Armią Polską w ZSRR, zjednoczenia
jej z Armią Ludową i utworzenia z nich Wojska Polskiego. Dekret
nosił datę 21 lipca 1944 r.10.
Głównym zadaniem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego było kierowanie formowaniem nowych jednostek i instytucji
wojskowych11. 1. Armią WP dowodził gen. dyw. Zygmunt Berling,
stąd żołnierzy tej armii popularnie zwano „berlingowcami”12. Zaciąg
do Wojska Polskiego gen. Berlinga był początkowo ochotniczy.
Wezwania do wstąpienia w szeregi tworzonego wojska polskiego
wygłaszane były przez przedstawicieli Armii Czerwonej i oficerów
polityczno-wychowawczych wojsk gen. Berlinga na organizowanych w tym celu zebraniach publicznych. Apele przedstawicieli ACz
nie spotkały się z należytym odzewem społeczeństwa Rzeszowszczyzny, zaciąg do wojsk gen. Berlinga poniósł niemal całkowite
fiasko. Przyczyną tego była zdecydowana kontrakcja dowództwa
AK – prowadzona za pomocą pracy konspiracyjnej, ulotek i rozkazów do żołnierzy13.
10

11

12

13

Cyt. za: C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Armia Berlinga i Żymierskiego, Warszawa 2003, s. 106. „Dokładna data wydania dekretu
KRN o powołaniu Wojska Polskiego, 21 lipca 1944 r., figurująca
w dokumentach archiwalnych i przytaczana w wielu dotychczasowych
opracowaniach, nie jest prawdziwa. Dokumenty te zostały bowiem
antydatowane (dekret mógł być wydany dopiero po 27 lipca 1944 r.)”.
C. Grzelak, H. Stańczyk, S. Zwoliński, Bez możliwości wyboru. Wojsko
Polskie na froncie wschodnim 1943-1945, Warszawa 1993, s. 83.
Naczelnym Dowódcą Wojska Polskiego został gen. broni Michał RolaŻymierski. Dowódcą 1. Armii WP został gen. dyw. Zygmunt Berling,
dowódcą 2. Armii WP – gen. dyw. Karol świerczewski.
J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie sierpień – grudzień 1944, Warszawa 1990, s. 125-128.
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Ponieważ ochotniczy zaciąg do armii gen. Berlinga nie dał
spodziewanych rezultatów, przystąpiono do regularnego poboru.
15 sierpnia i 30 października 1944 r. ogłoszono mobilizację. Ze
względu na upolitycznienie 1. Armii WP i utrwalanie przez nią
nowej władzy, podziemie poakowskie wezwało do bojkotu mobilizacji14. Już na drugi dzień po ogłoszeniu mobilizacji Komenda
Główna AK wezwała wszystkich swoich żołnierzy do jej generalnego bojkotu, nazywając ją „aktem bezprawnym, gdyż wydanym
przez władze samozwańcze, będące na usługach sowietów”. Nawoływała mobilizowanych do dezercji i włączenia się do oddziałów
partyzanckich. W swoich obwieszczeniach wyraźnie zakazywała
żołnierzom Armii Krajowej i osobom cywilnym zgłaszania się do
rejestracji. Zgłoszenie się uznawała za zbrodnię stanu zagrożoną
karą śmierci.15.
Rozkazy dowództwa AK, zabraniające żołnierzom zgłaszania
się do rejestracji i poboru, stawiały ich w szczególnie trudnej sytuacji; byli oni bowiem związani przysięgą, której nie chcieli złamać16.
Uchylanie się od poboru spowodowało oczekiwaną reakcję
w postaci obław przypominających nie tak dawne praktyki niemieckiej żandarmerii. Niezależnie od łapanek poborowych, urzędy administracji terenowej zaczęły coraz bardziej rygorystycznie
stosować administracyjne środki kontroli jak: 1) uzależnianie
załatwienia wszelkich spraw od okazania przez interesanta dowodu uregulowania spraw wojskowych, a jeżeli takiego dowodu
nie okaże – zawiadomienia o tym RKU z podaniem personaliów
petenta, 2) przeprowadzenie przez urzędy gminne kontroli kart
meldunkowych, 3) wprowadzenie obowiązku posiadania przez
osoby objęte powołaniem do służby wojskowej odpowiednich
dokumentów wojskowych17. Stale rosnący nacisk propagandowy
i administracyjny połączony z represjami graniczącymi z terrorem
14
15

16

17

Bołcun, s. 29.
Obwieszczenie komendy Okręgowej AK w Lublinie z 31 sierpnia
1944 r. „Zakazuje się wszystkim żołnierzom Armii Krajowej i osobom
cywilnym zgłaszania się do mającej nastąpić rejestracji. Zgłaszanie
się stanowić będzie zbrodnię stanu, karaną śmiercią”, w: W. Góra,
Polska Ludowa 1944-1984, Zarys dziejów politycznych, Lublin 1986,
s. 65-66.
Końcowa formuła przysięgi składanej przez wstępujących do Armii
Krajowej brzmiała następująco: „Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń
Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy
niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało” w: Łopuski,
s. 15.
Tamże, s. 139.
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powodował, że coraz więcej osób zgłaszało się do rejonowych
komend uzupełnień, aby uregulować swój stosunek do wojska
i uzyskać dokumenty niezbędne do normalnego życia. Najszybciej
ulegały presji ośrodki miejskie, najdłużej trwała w oporze wieś,
gdzie warunki przetrwania dla uchylających się od obowiązku
wojskowego były łatwiejsze.
Wobec zupełnego bojkotu mobilizacji przez AK, na wyraźne polecenie Józefa Stalina stopniowo nasilał się terror wobec
społeczeństwa polskiego. 15 października 1944 r. zjawiła się na
ziemiach polskich 64. dywizja wojsk wewnętrznych (NKWD)18.
Oddziały tych wojsk, stale powiększane, rozpoczęły walkę z Państwem Podziemnym. NKWD rozpoczęło aresztowania dowódców
i żołnierzy AK. Aresztowani przez NKWD szeregowi żołnierze AK po
przesłuchaniach i po podpisaniu deklaracji współpracy byli z reguły zwalniani. Oficerów wywożono w nieznanym kierunku. Oprócz
NKWD, w walce ze zbrojnym podziemiem na wyzwalanych terenach
pomagał Armii Czerwonej kontrwywiad SMIERSZ19. Stawało się
jasne, że PKWN dąży do zdobycia i utrwalenia władzy, opierając
się na Armii Czerwonej i korzystając z bezpośredniej pomocy jej
służb specjalnych. Znowu zaczęły się zapełniać więzienia – te same,
w których nie tak dawno jeszcze gestapo torturowało Polaków.
Ziemia kolbuszowska, teren stosunkowo niewielki, dzieliła
smutne i zarazem tragiczne losy całego kraju w okresie zetknięcia
się nowej władzy – PKWN, wkraczającej do Polski z Armią Czerwoną
– z Armią Krajową (na Rzeszowszczyźnie komendantem Podokręgu
AK był Kazimierz Putek)20. Kolbuszowa liczyła przed wojną około
trzy i pół tysiąca mieszkańców. W granicach powiatu mieszkało
blisko 70 tys. ludzi21.
18

19
20

21

H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa
1997, s. 17.
SMIERSZ – (ros. smiert’ szpionam – śmierć szpiegom).
Kazimierz Putek (1891-1949), doktor praw, pułkownik dyplomowany,
pseud. „Gama”, „Kamień”, „Nawój”, „Zworny”. Uczestniczył w I wojnie
światowej w szeregach armii austriackiej. Był dwukrotnie ranny. Od
1918 r. – w Wojsku Polskim, uczestniczył w walkach o Lwów i w wojnie polsko-ukraińskiej. W okresie międzywojennym zajmował różne
stanowiska w Wojsku Polskim. W latach 1941-1943 był szefem sztabu
w Komendzie Okręgu ZWZ-AK Kraków, a od kwietnia 1942 do grudnia 1944 r. komendantem Podokręgu AK Rzeszów. Uwięziony przez
NKWD w 1944 r., następnie przekazany władzom bezpieczeństwa
PRL, zwolniony z więzienia w listopadzie 1945 r. Zmarł w Krakowie
27 lutego 1949 r.
K. Skowroński, Kolbuszowa w sześćsetlecie osady i trzechsetlecie
miasta, w: „300 lat Kolbuszowej w roku ziemi Kolbuszowskiej”, Biuletyn, I, 1961, s. 9-10.
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Pierwsze aresztowania nastąpiły w połowie października
1944 r. W związku z przeprowadzaniem w województwie rzeszowskim reformy rolnej. Aresztowano wówczas około 400 zarządców
i właścicieli majątków ziemskich22. Jan Łopuski uściśla powyższe
dane, potwierdzając, że cyfra ta zgadza się z posiadanymi przez AK
informacjami dotyczącymi stanu więźniów w centralnym więzieniu
rzeszowskim (na Zamku Lubomirskich) w tym właśnie okresie.
Jednakże, jego zdaniem, w większości byli to żołnierze AK, z których tylko nieliczni mogli należeć do ziemiaństwa. Tłumaczy to
tym, że fala aresztowań, jaka nastąpiła w październiku 1944 r. na
obszarach Rzeszowszczyzny, tylko w niewielkim zakresie dotknęła
ziemian, bowiem tylko tych, którzy mieli powiązania z AK i Państwem Podziemnym. Wielu z nich opuściło swoje majątki jeszcze
przed wkroczeniem Armii Czerwonej i już do nich nie powróciło,
przenosząc się do miast. Inni opuścili je dobrowolnie po wkroczeniu wojsk radzieckich23.
W październiku i listopadzie 1944 r. w Rzeszowskiem dominował już nastrój rezygnacji i rozgoryczenia. Opór przeciwko nowej
władzy słabł, coraz więcej ludzi uważało go za bezcelowy i beznadziejny. Słabły również wpływy AK i Państwa Podziemnego, a ich
członków dziesiątkowano aresztowaniami24. Rzeszowskie centralne
więzienie ulokowane w zamku Lubomirskich zaczęło zapełniać
się akowcami25. Trwały nocne przesłuchania prowadzone głównie
przez NKWD. Jednakże coraz częściej, zamiast egzekucji, wysyłano
transporty więźniów na wschód, do ZSRR. Po zatrzymaniach, przeprowadzanych zwykle w ziemiankach, szkołach, aresztowanych
przewożono do obozu przejściowego o bardzo surowym rygorze
w Bakończycach koło Przemyśla. Z tej miejscowości aresztowane
osoby z ziemi kolbuszowskiej (w większości akowców) zsyłano
głównie do trzech miejscowości w ZSRR, a mianowicie: do obozu
Borowicze - Jegolsk (kompleks obozów położonych na północ od
Moskwy), Stalinogorska (położony kilkadziesiąt kilometrów na
wschód od Tuły) oraz obozu w Swierdłowsku.
W Rzeszowskiem NKWD dokonywało aresztowań z pomocą
milicji i UB, a w niektórych przypadkach nawet wojska. Wyłapywano akowców w różny sposób. Jednym z nich było okrążenie
22
23
24
25

M. Turlejska, Spór o Polskę, Warszawa 1972, s. 269.
Łopuski, s. 272.
Tamże, s. 82.
W Rzeszowie aresztowani (głównie członkowie AK) przetrzymywani
byli w trzech więzieniach: w gmachu starostwa przy ulicy 3 Maja
(zajętym przez NKWD), w gmachu Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy
Jagiellońskiej 17 i centralnym więzieniu mieszczącym się w zamku
Lubomirskich, gdzie poprzednio mieściło się więzienie gestapo.
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miejscowości, a następnie patrole radzieckie lub radziecko-polskie
chodziły od domu do domu w poszukiwaniu osób podejrzanych
o przynależność do organizacji podziemnej. Inną metodę aresztowań przyjęto w Kolbuszowskiem. Aresztowania odbywały się
o różnych porach dnia i nocy. NKWD najczęściej zabierało ludzi
wczesnym rankiem, funkcjonariusze UB zwykle nocą i po południu. Dużą pomoc dla NKWD wyświadczyło kolbuszowskie UB.
Szczególnie złą sławą zasłynął funkcjonariusz UB w Kolbuszowej
Stanisław Dzyndra, który aresztantów katował. W czasie przesłuchań kazał trzymać między kolanami miednicę, aby krew z twarzy
nie brudziła podłogi26. Funkcjonariusze UB, po przetrzymaniu
aresztowanych jakiś czas w swoim więzieniu, przekazywali ich
następnie NKWD. NKWD nie uciekało się do przemocy fizycznej.
Po przekazaniu aresztowanych, wywożono ich wkrótce do obozu
w Bakończycach pod Przemyślem.
Z NKWD niejednokrotnie współpracowali sami Polacy. Wedle świadków, listy przeznaczonych do wywózki sporządzali np.
bracia Ostekowie27. W Kolbuszowskiem, najbardziej dotkniętym
aresztowaniami, specjalną rolę odegrał radziecki skoczek spadochronowy. Zrzucony w Rzeszowskiem, ukrywał się w rejonie
Kolbuszowej, m.in. w domu leśniczego Adama Lepionki28 w Wilczej
Woli. Gdy weszła Armia Czerwona, okazało się, że jest funkcjonariuszem NKWD. On współorganizował UB w Kolbuszowej. On
też wydał wiele osób z konspiracji AK, zwłaszcza w Wilczej Woli,
gdzie nie kryto się z przynależnością do podziemia. Nawet Adama
Lepionkę, u którego mieszkał, zadenuncjował i wysłał do obozu
w Borowiczach, skąd ten już nie wrócił.
Aresztowania nasiliły się z początkiem listopada 1944 r.
w Kolbuszowej i w okolicy zabrano do obozu kilkaset osób. Nie
oszczędzono także kobiet. W czasie obławy zginął Jan Buczak,
zastrzelony przez NKWD, gdy próbował ucieczki przed aresztowaniem. UB usiłowało schwytać Władysława Rożka ps. „Sawa”29,
członka dywersji, przerzuconego do Kolbuszowej. Nachodzono jego
kwaterę mieszczącą się w domu Władysławy Rychlowej (wdowa).
W czasie próby pojmania Władysława Rożka, funkcjonariusze UB
zastrzelili przypadkowo niezwiązanego z podziemiem Kazimierza Dula. Władysławę Rychlową wzięto do aresztu, a następnie
26
27
28
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D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, s. 113.
Tamże, s. 115.
Zarówno Andrzej Zagórski z Krakowa, jak i Mieczysław Jędruszczak
z Warszawy w swoim spisie w/w nazwisko podają jako: Lepianka.
Władysław Rożek ps. „Sawa” – w dostępnych materiałach występuje
również pod imieniem Tadeusz.
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przekazano NKWD, które wysłało ją do obozu w Bakończycach.
W domu pozostało jej dwoje dzieci: kilkuletni syn i siedemnastoletnia córka.
Zabierano podejrzane osoby również ze szkół. UB i NKWD
zabrały ze szkoły pięcioro uczniów m.in. Mieczysława Godlewskiego, Marię Skowrońską, Zofię Kotlarek30. Wszystkich wysłano
do ZSRR. Niektóre wsie z Kolbuszowskiego w wyniku aresztowań
zostały niemalże pozbawione mężczyzn. Zabrano rodzeństwa
z Kolbuszowej, np. braci Augustynów: Józefa, Mieczysława (zmarł
w obozie) i Romana, braci Chodorowskich: Józefa i Mariana, Zofię
Januszewską i jej brata Zbigniewa, braci Rząsów: Ludwika i Piotra,
braci Lisów z Raniżowa: Józefa i Juliana, rodzeństwo Pękalskich
z Raniżowa: Annę i Stanisława (Anna była w ciąży), rodzeństwo
Skowrońskich z Kolbuszowej Dolnej: Marię, Jana i Władysława.
Wszystkich później wywieziono do obozu w Borowiczach.
Do Stalinogorska trafili bracia Krajewscy z Weryni: Piotr
i Jan, małżeństwo z Górna: Helena i Czesław Maziarzowie, bracia
Trojnaccy z Ostrowów Tuszowskich: Walerian i Władysław. Nieznany jest los braci Lenartów ujętych w leśniczówce, prawdopodobnie
zostali zastrzeleni wcześniej, nim zdołano ich wywieźć do obozu31.
Jako jedną z pierwszych NKWD aresztowało Zofię Januszewską ps.
„Kamelia”. Po aresztowaniu została umieszczona komendanturze
wojennej NKWD, a następnie w piwnicy obecnego banku w Kolbuszowej. Tam przetrzymywano wszystkich akowców. Wkrótce
do niej dołączyły: Maria Skowrońska, Maria Dudzińska, Natalia
Babka, Stefania Opalińska, Zofia Gruszka, Aniela Mielcuszny,
Zofia Wildhirt.
Transport aresztowanych liczący dwa tysiące osób (wśród
których byli w/w Kolbuszowianie) wyruszył z Bakończyc 26 listopada 1944 r. Po dziewięciu dniach podróży w warunkach niezwykle
ciężkich, 4 grudnia 1944 r. dobrnął do stacji Borowicze na północ
od Moskwy. Kobiety początkowo przebywały w Borowiczach, potem w obozie Szepietowo, a od maja 1945 r. w obozie w Jegolsku.
W obozie, aby łatwiej było się wspierać i przetrwać, kobiety organizowały się w tzw. kąciki, po trzy – cztery osoby. Pomagały także
mężczyznom, dostarczając np. jedzenie. Większość kobiet wróciła
do kraju w marcu 1946 r., ale niektóre zostały później wywiezione
w rejon Swierdłowska (Zofia Golniewicz, Zofia Gruszka, Aniela
Mielcuszny, Natalia Babko). Powrotu doczekały się w listopadzie
1947 r.32
30
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Ostatni transport do obozu w ZSRR odszedł 11 stycznia
1945 r. z Rzeszowa. Szacuje się, że w styczniu 1945 r. z centralnego
więzienia w zamku Lubomirskich wywieziono około 500 osób, zaś
cały transport mógł liczyć ponad tysiąc ludzi33. Najpierw krótki
pobyt w obozie przejściowym w Bakończycach pod Przemyślem
i „straszny” pociąg wyjechał w srogą zimę do Stalinogorska. Tak
wspomina ową morderczą podróż jeden z jej uczestników, wymieniany już wcześniej Jan Łopuski: „Preludium tego, co nas miało
czekać, było przygotowanie do transportu: oczekiwanie nago w stajennym przedsionku, przy temperaturze minus piętnaście stopni,
aż strażnicy ukończą szczegółową rewizję naszej garderoby. Później
załadowano nas po osiemdziesięciu do dużego wagonu, tak zwanej
świniarki. Przez nie szerszą, niż pięć centymetrów szparkę w jednym półprzymkniętym oknie, wpadało do wagonu trochę światła,
dalej panowała ciemność. Na środku stał mały piecyk, do którego
nie było opału, a blaszany lej wetknięty w dziurę w ścianie wagonu
(zwany „megafonem”) stanowił naszą latrynę.
Większość więźniów leżała bez ruchu na podłodze wagonu. Przez pierwsze 36 godzin nie dostaliśmy ani kęsa strawy, ani
kropli wody. Później otrzymywaliśmy dzienną rację: dwa wiaderka
zupy i parę garści cukru do podziału na 80 osób i po 300 gramów
chleba na głowę.
(…) w czasie transportu zdarzyła się jedyna próba ucieczki, w części zakończona sukcesem. Otóż Józef Zadzierski pseud.
„Wołyniak” z Kurzyny k/Niska przemycił, mimo rewizji, gwóźdź.
W rejonie Gródka Jagiellońskiego pod Zimnymi Wodami udało
mu się owym gwoździem wyżłobić kanał w podłogowej desce tak,
że można było wybić dziurę. Nocą uciekło kilkunastu więźniów.
Niestety, jednemu z nich stopa dostała się pod koła. Krzyk rannego
zaalarmował straże. Pociąg zatrzymano, nieszczęśliwca uratowano, ale schwytano na powrót kilku uciekinierów. Jednak siedmiu
zdołało zbiec, wśród nich był Józef Zadzierski i Jan Skrzypek
z Kolbuszowej. Stan osobowy Rosjanie uzupełnili, zabierając po
drodze przypadkowych polskich chłopów.
Do Kijowa przyjechaliśmy po dwóch dniach. Stamtąd transport nasz skierowano na północ. (…) Podróż nasza zakończyła się
czternastego dnia około południa. (…) Pociąg stanął w szczerym
polu i kazano nam opuścić wagony. (…) Gdy po przebyciu około 3
kilometrów zamajaczyły przed nami zarysy łagru [w Stalinogorsku
– GB]: brama, druty kolczaste, i wieżyczki strażnicze, widok ich
przyniósł nam wielką ulgę”34.
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Transport więźniów do miejsca przeznaczenia odbywał
się w warunkach, których określenie jako „trudne do zniesienia”
byłoby eufemizmem nawet dla ludzi przystosowanych do życia
w warunkach ostrej zimy, wytrzymałych i odpornych na trudy podróżowania w wagonach towarowych. O okrutnym reżimie obozów
śmierci i upadlającej pracy, o warunkach wegetacji przynależnej
co najwyżej zwierzętom mówią nam wspomnienia jednego z kolbuszowian, Stanisława Kądzieli35, który tam był i przeżył:
„Lipiec 1944 r. był dosłownie i w przenośni gorący. Na terenie całego obwodu [AK – GB] „Kefir” (chyba i nie tylko) panowała
już atmosfera gorączkowych poczynań. Wymogi akcji <<Burza>>
nakazywały stan pełnego pogotowia, ostrej czujności, <<sprawdzania>> ludzi. Już zza Sanu dochodził pomruk nadciągającego
frontu. W mieście pojawili się odosobnieni dezerterzy niemieccy.
Bez oporu zostali rozbrojeni przez naszych, już z opaskami białoczerwonymi na rękawach. Na cmentarzu osadziła się nasza czujka.
Od strony Mielca ku Nowej Dębie i z powrotem przejechał niemiecki
zwiad. Akurat w naszym mieszkaniu tuż przy trasie odbywała się
<<produkcja>> butelek zapalających (2 kobiety – żona i szwagierka). Na szczęście, <<Niemiaszkom>> bardzo się spieszyło, tylko
z pojazdów posyłali serie maszynowe do uciekających w pobliskie
pole. Byliśmy tam wtedy obaj z <<Nowiną>>, kiedy na naszych
oczach zginął młody AK-owiec, Arseniusz Bryk. Nie zachował pełnej
ostrożności, kiedyśmy leżeli w bruzdach przypłaszczeni do ziemi.
Żandarmeria, załogi landratury i firm niemieckich i co bardziej zaangażowani volksdeutsche wyprowadzali się w gorączce.
Na ratuszu miejskim pojawiła się biało-czerwona flaga, a władzę
objął komendant z opaską AK.
Na św. Annę niespodzianka. Od strony Sędziszowa podeszły niemieckie oddziały i rozpoczęły artyleryjski ostrzał miasta.
Trwało to parę godzin. Niemcy byli tuż, tuż, ale zorientowali się, że
sowiecka <<razwiedka>> przeszła już przez miasto, a za nią ciągnie
siła i odstąpili. W międzyczasie nasi toczyli bój leśny w Porębach
Kupieńskich.
Coraz więcej sowieckich żołnierzy przemieszczało się ku
zachodowi. Szli pojedynczo i grupkami, a za nimi ciągnęły już tabory. Nie tak wyobrażaliśmy sobie przejście frontu. Euforii nie było.
Wiedzieliśmy, że armia sowiecka nie przychodzi jako prawdziwy
sojusznik. Znane były losy naszych oddziałów na Wileńszczyźnie,
w Nowogródzkiem, na Wołyniu, Podolu, we Lwowie.
35

Stanisław Kądziela ps. „Lech” – podporucznik, oficer Komendy Obwodu AK Kolbuszowa, aresztowany przez UB w Kolbuszowej i wydany
NKWD. Wywieziony w 1944 r. do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
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Oto dotarły wieści o wybuchu powstania w stolicy. <<Boże,
co to będzie?>> – zadawaliśmy sobie pytanie. Realia były wręcz
szokujące: zniknęła nasza komendantura z ratusza miejskiego,
zniknęły opaski biało-czerwone. Usadowiły się władze sowieckie.
Te, wojskowe, nakazywały oddawanie broni, w ratuszu rozpoczęła urzędowanie <<trójka inicjatywna>>: Kotas, Wesołowski i Dec
(pierwsi i trzeci byli kolbuszowiakami). Z początkowych liter ich
nazwisk (nomen omen) N (nikt) utworzono skrót znamienny nowej
władzy: N.K.W.D. Do pracy na rozruch poproszono byłych pracowników gminnych (m.in. i mnie). Rychło zorientowałem się, że
niektóre sprawy załatwia <<wielka trójka>> cichaczem, szczególnie,
gdy chodziło o rozdział zarekwirowanych materiałów itp. Chodziło
o swobodę działania. Głowa <<Trójki>>, Kotas, pełnił obowiązki
przewodniczącego Rady Miejskiej. Jego zarządzenia rozwieszano na
tablicy ogłoszeń, a często pod literą O pojawiała się wiele mówiąca
kreska. Załoga sowiecka stawała się coraz liczniejsza. Front stanął
nad Wisłą. Przez 4 dni i noce dochodziły odgłosy walk o przyczółek
w niedalekim Baranowie. Poza tym panowała dziwna, niepokojąca
cisza, którą mąciły dramatyczne wieści o tragedii warszawskiej.
Na pytanie: <<Dlaczego nikt powstańcom nie pomoże>> nie było
odpowiedzi. Doszły natomiast słuchy, że spośród stacjonujących
oddziałów (sztab) pojawili się towarzysze w mundurach NKWD.
To już nie wróżyło nic dobrego. Nadeszła smutna, ale i podniosła uroczystość: ekshumowania i przeniesienia ciał w prostych
trumnach z miejsca walki w Porębach Kupieńskich do zbiorowej
mogiły na tutejszym cmentarzu. Zgromadziły się tłumy tych, co
przeżyli. Trumny przeniesiono na barkach kolegów. Dawało się
już odczuć trupi fetor.
Po zakończeniu ceremonii kościelnej zabiera głos sowiecki
pułkownik. Wychwala męstwo i zasługi poległych. Dziękuje za
pomoc przy przeprowadzeniu oddziałów sowieckich najbezpieczniejszymi drogami. Życzy zwycięstwa nad wspólnym wrogiem:
hitleryzmem. Zdawać by się mogło, że oto są alianci, że pójdziemy
razem do wymarzonej wolności.
Aliści za kilka dni poczęły chodzić słuchy o zbieraniu przez
NKWD informacji o AK-owcach. Pojawili się pierwsi usłużni donosiciele. Ordynarna roosveltowsko – churchillowska zdrada miała
niebawem owocować. Ziemia i naród zostały perfidnie sprzedane.
Już docierają wieści, że strzela się za nie dającymi się rewidować
i identyfikować. W tajemnych okolicznościach ginie Władysław
Rożek ps. <<Sawa>>, wspaniały dywersant. Podobno pochowano
go w pobliskim lesie (Werynia), ale później szczątki jego znikły.
Potem docierają informacje o <<rozwałkach>> dokonywanych
w tutejszych lasach na tych, którzy szli na pomoc walczącej stolicy.
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Niebawem zostaje uruchomiona <<polska placówka>> Służby
Bezpieczeństwa z załogą w polskich (o zgrozo!) mundurach. I oto
przy końcu października i na początku listopada nadeszła fala
aresztowań. W rocznicę październikowej rewolucji, gdy ludzie szli
na akademię do przyszłego domu kultury, zjawił się w budynku
miejskiej rady narodowej major NKWD. Najpierw porozumiał
się ze <<swoimi>>, a następnie poprosił mnie i stojąc oparty
o okno, zapytał, dlaczego nie jestem w armii. Odpowiedziałem, że
się przygotowujemy, ale muszę jeszcze zaopatrzyć rodzinę, żonę
i dziecko. <<No, niczego – odpowiedział – Pójdziesz z nami>>.
Wyprowadził mnie na korytarz i oddał pod opiekę żołnierzowi
w polskim mundurze z <<kurycą>>. Ten zaś rzekł, że mam iść
z nim. Nie byłem skuty, miałem swobodę ruchów i szybko przeanalizowałem sytuację. Zrozumiałem, że jeśli zbiegnę, cała moja
rodzina, żona i dziecko, teściowie, znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Poszedłem wtedy ze swym aniołem stróżem do
wiadomego budynku. U wejścia zauważyłem znajomego, jak się
okazało, tajnego już współpracownika UB. Zmieszał się, nie próbowałem z nim rozmowy. Żołnierz wziął klucze i sprowadził mnie
do podpiwniczenia. W tym momencie uprzytomniłem sobie całą
moją tragicznie paradoksalną sytuację: oto jako oficer saperów WP,
kilkuletni konspirator, ciągle oscylujący na granicy śmiertelnego
zagrożenia ze strony niemieckiego wroga, jestem teraz w mocy
jakiegoś chłystka, który tak realizuje swoją służbę <<ojczyźnie>>.
Nie wytrzymałem i powiedziałem głośno, ni to do siebie, ni to do
„opiekuna”: <<K…mać! Ale się człowiek doczekał! W „wolnej Polsce”
idzie do kryminału>>. W międzyczasie zgrzytnął zamek w drzwiach.
Wszedłem do lochu wymoszczonego słomą, gdzie było już kilku
towarzyszy niedoli. Wkrótce zrobiło się gęsto. Doszedł i sam starosta Michał Mytych i jego zastępca, Józef Bagiński i Stanisław
Karkut, były przedwojenny posterunkowy. Powoli nawiązywały
się rozmowy o nowej rzeczywistości. <<Odstawią nas ciupasem
do wojska>> – powszechnie się słyszało. Osobiście mnie zgadzało
się to ze słowami majora. Ale oto rozpoczęły się przesłuchania. Co
chwilę wywoływano kogoś. <<Rozmowy>> były rutynowe: dane
personalne, przynależność organizacyjna (pseudo, funkcja). Jeśli
powiedziałeś, że tak, to było źle, bo słuchałeś rządu londyńskiego,
jeśli zaś nie, to źle, to <<coś ty za Polak?>> Potem rewizja osobista, zabranie wszystkiego, co miało wartość, dowód osobisty.
Sam pozornie niczego nie skrywałem, podałem pseudo, raczej
nieużywane, a jako wprowadzającego do organizacji wymieniłem
kolegę, który zginął w akcji na niemiecką placówkę w Biesiadce
(przy drodze Kolbuszowa – Mielec). Zabrano mi obrączkę, pieniądze, zegarek i dokumenty. Przesłuchujący mnie oficer w polskim
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mundurze (por. Wiśniewski) jakoś nie marudził, mimochodem
zagadnął, co mówiłem do żołnierza, który mnie sprowadzał po
schodach. Powtórzyłem bez zająknienia. Okazało się, że było to
moje pierwsze i ostatnie przesłuchanie. Widocznie nie stanowiłem
żadnego obiektu.
Niektórzy byli wzywani po kilka razy. Na razie nikt się nie
uskarżał na bicie. Nastrój był jeszcze znośny. Ale sytuacja uległa
radykalnej zmianie, gdy po raz któryś wezwano <<na górę>> Stanisława Karkuta, w którego domu mieszkał adiutant Komendy
Obwodu i gdzie znajdowała się kancelaria. Gdy twardo milczał lub
udzielał wymijających odpowiedzi, porucznik Wiśniewski doskoczył
do niego, uderzył w twarz i niemal krzyczał: <<pojedziesz na Sybir
i ch… twojej mogiły nie znajdzie!>>
<<Ciekawie>> przebiegło przesłuchanie kolegi Nowaka,
wydartego naszym borom i lasom. Po ustaleniu personaliów
padło pytanie: <<Znajesz szto eto AK?>> Ten zamyślił się chwilę
i z głupia frant rzeknie po mazursku: <<Cosik kiedysik godali, że
to pewnikiem Akcja Katolicka, ale ja tam nie był>>. A indagujący
w <<polskim>> mundurze jak nie skoczy na równe nogi: <<Szto
ty j… mać, duraka udajesz!>> i bęc go w twarz. Potem już nieco
spokojniej: <<Nu, niczewo, budiet takie, szto nada. Żyć budiesz,
no j… nie zachoczesz!>> Powiedzenie rychło się wśród nas rozpowszechniło, a jego wymowną treść mieliśmy sprawdzić sami na
sobie. Odtąd wszystko zaczęło być jasne.
W listopadowe, posępne niedzielne przedpołudnie załadowano nas na wojskowe ciężarówki. Kobiety, opatulone w chusty,
szły do kościoła nie przypuszczając, co za transport jedzie trasą
rzeszowską. Siedzieliśmy pod plandekami, w milczeniu śledząc
przez szczelinę zmieniający się krajobraz. <<Dokąd nas wiozą?>>
– takie pytanie nurtowało każdego. Przebąkiwano, że w Przemyślu
ma się organizować nowa armia ludowego wojska polskiego. Może
mnie tam? Ale, dlaczego ograbiono nas z obrączek, pieniędzy,
zegarków? Tak robiło gestapo.
Jakoś minęliśmy Rzeszów, Jarosław, Radymno. Potem
niektórzy z nas zaczęli poznawać podprzemyskie okolice. W końcu
wyładowano nas w Bakończycach. Baraki, stajnie i sporo luda
w cywilu. Nie byliśmy więc pierwsi. Znowu <<opis>>, <<inwentaryzacja>>. Potem piętrowe prycze i półmrok. Są koledzy z Rzeszowa,
z Przeworska, Dubiecka i inni. Panuje przekonanie, że będziemy
wcieleni do wojska. Tylko gdzie? Na wszelki wypadek zostawiliśmy
ślady naszej bytności, pisząc jakoś przemycanymi ołówkami na
papierze pakunkowym świstki, które wetknęliśmy za belki poddasza. Może kiedyś je odnajdziemy albo może ktoś kiedyś je odczyta.
Zawierają się znajomości, snują opowiadania. Nie brak
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wszakże głosów doradzających powściągliwość, bo – podobno –
umieszczeni są donosiciele. Każdorazowe otwarcie drzwi stajni
miało zwiastować coś nowego. Owszem, od czasu do czasu pojawiali się <<mundurowi>>. Bądź anonsowali coś w rodzaju posiłku
(zupa z brukwi i kawałek chleba), bądź też nakazywali sporządzenie rejestru uwięzionych z wymieniem zawodu, służby wojskowej
itp. Po kilku dniach, w słoneczne popołudnie, drzwi się na dobre
rozwarły i usłyszeliśmy polecenie wyjścia. Po krótkim przemarszu
w kolumnie oczom naszym ukazały się wagony towarowe, a przy
nich straż w mundurach sowieckich. Na wagonach napisy w języku rosyjskim. Wymieniliśmy spojrzenia. Zapachniało Wschodem.
W wagonach ulokowano nas dość gęsto. Zapadła noc i każdy szuka
miejsca na podłodze, by się jakoś ułożyć. Było ciepło, jak na połowę listopada. W całkowitej ciemności sprawdzono stany osobowe,
po czym wagony zaryglowano. Ruszyliśmy. Jedni w milczeniu
rozważali swój zagadkowy los, drudzy dzielili się najczarniejszymi
przewidywaniami, inni wreszcie nieugięcie wierzyli w <<wojsko>>,
a poniektórzy półgłosem rozważali możliwość ucieczki przez wydarcie desek podłogowych. Była jeszcze pełna noc, gdy nagle pociąg
zatrzymał się. Słychać było krzyki konwojentów i zgrzyt otwieranych drzwi. Czyżby już trzeba wysiadać? Za chwilę wszystko się
wyjaśniło. Drzwi się nagle otwarły i uzbrojeni strażnicy z jakimiś
oficerami weszli do środka, przeliczali stan osobowy, zbadali stan
techniczny wagonu (szczególnie podłogi) i szybko wyszli ryglując
wagon za sobą. Później dowiedzieliśmy się, że przyczyną nagłego
postoju była ucieczka kilku więzionych, którym udało się rozmontować w wagonie podłogę i zaryzykować wyskoczenie. Do dziś nie
wiem, kto tam był i z jakim skutkiem zrealizowano owo trochę
szaleńcze zamierzenie. Pociąg ruszył dalej. Ktoś przed świtem powiedział, że przez szparę rozpoznaje Gródek Jagielloński. Tak na
dobre tośmy rozeznali się dopiero w Brodach. Może zatem wiozą
nas do Żytomierza lub Sum? Głód, łaknienie i pierwsze sygnały
zimna zaczęły dawać znać o sobie. Popadliśmy w jakiś trans. Ktoś
inny informował, że minęliśmy straszliwie zniszczony Tarnopol. Co
dalej? Ano, na wschód, w kierunku przeciwnym do zachodzącego
słońca. Równina, mało zamieszkałe obszary dowodziły, że już
jesteśmy poza granicami Rzeczypospolitej. Wreszcie dotarliśmy
do Kijowa. Długi postój, a potem kierunek północ. Chyba minęliśmy Homel, a potem, po wielu godzinach męczącego ni to snu,
ni to drzemki, stanęliśmy na jakiejś węzłowej stacji. O jej wadze
świadczyła masa torów, wagonów, wielki ruch i mnogość jakowychś czerwonych domostw. Co to jest? z fragmentów rozmowy,
jaką prowadzili przechodzący obok naszych wagonów kolejarze,
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wnioskowaliśmy, że to Moskwa. Niepokój nasz zaczął się pogłębiać.
Co to wszystko znaczy?
Po wielu godzinach postoju ruszyliśmy. Pociąg teraz jechał
szybko, znać, że byliśmy na ruchliwej trasie. Wreszcie odczytaliśmy nazwę następnej postojowej stacji: Kalinin. A więc na północ!
Dokądże zatem? Murmańsk? Archangielsk? Potem znowu jakaś
węzłowa stacja. Od niej odbiliśmy na jakąś chyba jednotorową linię,
a pociąg jechał wolno. Minęliśmy jakieś laski brzozowe, jakieś karłowate sosny. Wreszcie trochę przestraszeni, jakoweś zabudowania
i stop! Po chwili wagony są otwierane i wysiadamy. Czynimy to
z trudem. Głodni, złaknieni i zziębnięci. Znaleźliśmy się na jakimś
placu między magazynami. Kazano nam usiąść na zlodowaciałej
ziemi. Za chwilę pojawili się liczni konwojenci z bronią i psami.
Aha! Jesteśmy przekazywani w inne ręce. Rozpoczyna się marsz
<<nędzników>> ulicami miasta, które wydaje się być znaczące.
Widać budynki wielopiętrowe i parterowe, ale to wszystko jakieś
inne niż <<nasze>>. I ludzi niewielu. Mają twarze zmizerowane,
stroje byle jakie, zimowe (walonki, kufajki, czapy). Przechodzące
obok nas kobiety rzekły między sobą: <<wojennoplenni>>. Ktoś
z naszych dorzucił: <<Poljaki>>. Nic z tego nie zrozumiały. Jak się
później okazało, szli tędy jeńcy niemieccy, Łotysze, Estończycy, ale
Polaków jeszcze nie widziano. Za parę godzin samiśmy stwierdzili,
że jednak nie myśmy byli pierwsi spośród tych, którzy mówili po
polsku, tyle, że nasi poprzednicy musieli być milczący. I tę okoliczność niebawem przyszło nam potwierdzić. Miasto położone
było na pagórkach, raz więc szliśmy pod górę, raz znowu w dół. Na
peryferiach dojrzeliśmy jakieś wykopy, chodniki deskowe, taczki.
A więc kopalnie? Za miastem teren dalej był pagórkowaty. Szliśmy
dość forsownie, widać było, że niektórzy poruszają się już ciężko.
Konwojenci dogadują, żeby nie ustawać. Jednakże coś się niedobrego dzieje. Parę osób odstaje, wśród nich postrzegamy naszego
kolegę, Agenora [Cassina – GB]. Okazuje się, że ma odmrożone
stopy. A więc już się zaczyna makabra! Zapóźnionych ładują na
jakiś przygodny samochód. Do szpitala, gdzie zaszła konieczność
amputacji kilku palców. Pochód ciągnie dalej. Mijamy jakąś wieś.
Domy drewniane, jakby puste. Cisza. Straszny świat! a konwojenci
ciągle nas podganiają, psy poszczekują. Jeszcze wzniesienie, a za
nim cel nasze wędrówki: ŁAGIER! Wizerunek Oświęcimia. Duża
przestrzeń ogrodzona w kwadrat. Na rogach wieżyczki strażników z bronią. Stajemy przed bramą. Przy niej niby to portiernia.
Przekazują nas. Wchodzimy na duży plac. W rogu duży budynek
drewniany: kuchnia. Obok dalsze, typu barakowego. A w przeciwległej stronie całe rzędy ziemianek. To tu! Przyprowadzają nas. Koło
najbliższej ziemianki kręcą się jakieś długobrode postacie, niby
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pustelnicy. Nie kwapią się do kontaktów. Byli to – jak się później
dowiedzieliśmy – nasi Wileńczycy i Nowogrodzianie, AK-owcy,
aresztowani po zajęciu ziem kresowych przez armię sowiecką.
Do dziś nie mogę przeżałować, iż nie spróbowałem skontaktować się z tym ludźmi. Przecież nie było wykluczone, że odnalazłbym pośród nich swoich znajomych. Szansa była krótka
w czasie, gdyż z jakowyś względów (można się tego domyślać) ludzi
tych wkrótce przekazano do innego łagru. A nasza dola obozowa
właśnie się zaczęła. Było to w Jogle [w Jegolsku – GB]. Najpierw
musieliśmy się oswoić z drylem nowego życia: prycze, ciemne,
acz dość ciepłe ziemianki, porcja ziemistego chleba, trochę zupy
spożywanej w puszkach po konserwach. A propos: odtąd puszka
przytroczona do pasa stała się symbolem życiodajnym. Apele, tzw.
prowierki, coraz silniejsze mrozy, dokuczliwe wiatry-suchowieje,
krótkie dni (słońce <<chodziło>> po małym łuku, ledwie wystającym ponad horyzont, znak, że byliśmy na dość dalekiej północy),
karłowate drzewa – widomy znak niedalekiej tundry, zupełny brak
kontaktu z szerokim światem, nowe reguły <<gry życiowej>>, twarda rzeczywistość obozowa (<<machorka i suchar>> – towary na
miarę waluty). Więzy przyjaźni stare, i zawiązujące się, nieufność
wobec niektórych <<podejrzanych>> o kolaborację z władzami obozowymi, przejawy religijności (niedziele, święta, modlitwy wieczorne
i ranne), podtrzymywanie na duchu tych, którzy psychicznie się
łamali, próby kontaktów z otoczeniem poza obozowym, wreszcie
szczególne pogawędki patriotyczne czy <<towarzyskie>>. Wkrótce
okazało się, że nie danym nam będzie trwać w bezczynności obozowej. Jogla [Jegolsk – GB] był łagrem pierwszego etapu, wprowadzającego. Tu odbywała się już preselekcja materiału ludzkiego
(oględziny, szczepienie, spisy, <<oswajanie>> z nowym rygorem).
Po paru dniach doczekaliśmy się pierwszej osobowej straty. Oto kolega z naszych okolic, Marzec Jan z Trzęsówki, nocą,
czy to straciwszy z wyczerpania orientację, czy to w następstwie
nerwowego wyczerpania rzucił się na druty okalające obóz i został
zabity. Szybkimi krokami zbliżały się święta Bożego Narodzenia,
ale dla wielu pierwsze poza kręgiem najbliższych. Jakoś i władze
obozowe jakby się wyciszyły. Okazało się, że pośród nas jest także i ksiądz. Wokół niego i jego oddziaływania toczyło się w tych
dniach obozowe życie. W wieczór wigilijny gromadzili się w swych
ziemiankach obozowicze według regionów: Warszawiacy, świętokrzyżanie, Rzeszowiacy, Lasowiacy z wideł Wisły i Sanu… . Zachowane odrobiny chleba służyły za opłatek, pojawiły się mini-choinki,
łuczywa zastępowały świeczki. Dziwna zaradność polska rzucała
się w oczy. A co dopiero nastroje! w naszym kręgu na górnej pryczy
siedząc niemal po turecku, wigilijny rej wodził kolega Jakub Kusy
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(z Raniżowa). Gdy już nam wszystkim repertuar kolęd wydał się
wyczerpany, on jeszcze wyśpiewał donośnym solo: <<Witaj Jezu
mały, woła naród cały! Hej kolęda, kolęda!>>
Ogólnie uroczysty nastrój dopełniały słowa kolegi, hrabiego
Jerzego Tyszkiewicza, gorącego patrioty i arcy-optymisty36. Cóż,
ani kolega Kusy, ani kolega Tyszkiewicz nie dożyli czasu powrotu
na ziemię ojczystą. Były to dalsze nasze bolesne ofiary.
Nazajutrz łagier-komando podało wiadomość, że można
pisać listy do rodzin. Wszystkie nawet najmniejsze strzępy pakunkowego papieru, jakimś cudem zdobyte, w mig zostały zapisane.
Tylko <<doświadczeni>> nie włączyli się do akcji. Po prostu już
nie wierzyli w szczerość zapowiedzi. Było i tak, że grupa robocza,
przywożąc pieczywo i inną żywność z miasta (Borowicze), próbowała nadać coś na pocztę. Chyba nie było wypadku, by cokolwiek
od nas dotarło do kraju. Tam sądzono, że już nie istniejemy tak,
jak ci, co szli na odsiecz walczącej Warszawie.
W nocy jakaś uzbrojona banda leśna podeszła do obozu,
rozwarła bramy i zachęcała wszystkich do wyjścia. Dziwne, że przy
tym nie rozległ się ani jeden strzał. Później dowiedzieliśmy się, że
faktycznie po lasach błąkały się grupy wyczekujące wyzwolenia
od <<zapadników>> (alianci zachodni). Liczyły na to i kręgi lokalnej biedoty. Ostatecznie nie wiadomo, czy byliśmy świadkami
zewnętrznej akcji, czy też była to po prostu prowokacja. W każdym
bądź razie nikt nawet nie drgnął, trzeźwo oceniając beznadziejność próby przedarcia się do Polski zimą poprzez sterroryzowany, zniszczony kraj, w dodatku strzeżony przez zdziczałych ludzi
i specjalnie tresowane psy.
W Sylwestra następna niespodzianka: podobno brak
w obozie opału, potrzeba ochotników, którzy by z <<pobliskich
lasów>> dostarczyli drzewo. Brzmiało to zachęcająco i znalazła
się dość liczna grupa śmiałków – ochotników, powodowana też na
pewno chęcią zobaczenia <<świata>>. Mijały godziny, a nikt nie
powracał. Była już niemal głęboka noc, gdy przed bramą zamajaczyły cienie. Słychać było zrzucane na ziemię kłody. Ludzie się
36

Tyszkiewicz Jerzy ps. „Koral” – hrabia, właściciel majątku ziemskiego
Werynia, ur. 1892 r., w Zakopanem, studiował w Monachium, przed
I wojną światową służył w armii austriackiej, następnie w Legionach
w 8 Pułku Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego, w 1944 r.
pełnomocnik rządu i delegat Obwodu AK Kolbuszowa na Kraj, oficer
wywiadu AK (zasłużony w rozpoznaniu wyrzutni V1, V3 w Bliźnie).
Aresztowany we wrześniu 1944 r. przez NKWD i wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Chory na astmę, zmarł w obozie w lutym
1945 r. Zob. G. Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na
Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996, s. 214-215.
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przewracali z wycieńczenia. Po wejściu do obozu nawet z początku
nie chcieli wiele mówić. W międzyczasie ci, co nie uczestniczyli
w wyprawie, pościągali kłody spod bramy na teren obozu. Niebawem dowiedzieliśmy się, że wyprawa miała makabryczny przebieg:
najpierw intensywny marsz przez wiele, wiele kilometrów, później
wyciąganie zamarzniętych kłód z głębokiego śniegu, następnie
wspólne dźwiganie tychże na ramiona i marsz, marsz, marsz.
Ostatnie kilometry szli już jak w transie, zataczając się. Na kontakt z rzadka spotykanymi ludźmi nie było szansy. Stwierdzono
tylko, że w odległości kilku, względnie kilkunastu kilometrów od
naszego istnieje następny łagier, gdzie znajdują się (chyba) Niemcy
pracujący przy wyrębie lasu. Toteż należało oczekiwać dalszego
biegu wypadków. Nie mieliśmy już dobrych przeczuć. Zaraz po
nowym roku zaczęła się normalka. Przeglądy, łaźnie, szczepienia.
Zapytywany nadzór informował bez zmrużenia oka, że pojedziemy
z powrotem do kraju. Czyżby? i oto w scenerii szalejącej zadymki
zgromadzono nas, ustawiono w szeregi, sprawdzono imienne listy
i oddano w opiekę licznemu konwojowi. Podejrzanie przedstawił się
ten wymarsz <<do rodiny>>. Zaraz za obozem skręciliśmy w pola
i na przełaj brnęliśmy niemal po pas w śniegu, ciągle ponaglani
przez natarczywych <<aniołów stróżów>>. Marsz był niezwykle
wyczerpujący, starsi zaczęli ustawać. Hrabiego Tyszkiewicza podtrzymywaliśmy, by nie upadł. Męczyła go astma. Jakoś udało się
nam holować go kilometrami. Jeszcze tylko jeden pagórek i oto od
strony czoła kolumny, które stanęło na szczycie, dał się słyszeć
szmer, a potem pełne wściekłości pokrzykiwanie konwojentów:
<<Bystrieje! Bystrieje!>> Gdyśmy doszli do szczytu wzniesienia
i spojrzeli przed siebie, wszystko stało się jasne: w kotlinie zarysowały się kontury łagru z nieodzownymi, strzelistymi wieżyczkami.
Ot i była <<Rodina!>>
Tak więc następnym <<etapem>> okazał się łagier w Szepietowie (czy w Szybietowie). Było w nim na pierwszy rzut oka nawet
nieco <<przytulniej>> niż w Jogle. Czekała nas także <<miła>>
niespodzianka. Z małego baraczku wyszły… nasze panie, które
dzieliły nasz los, ale od razu były skierowane do tego właśnie obozu.
Zdążyły się już zaaklimatyzować i jakoś sobie radziły. Kontakty
z nimi były utrudnione, ale na wszystko znajdą się sposoby. Zaraz też poczuliśmy pomoc z ich strony w postaci zaoszczędzonych
porcji chleba, cukru. Przekazywaliśmy sobie nawzajem informacje.
Zima jeszcze nie była – jak na rosyjskie warunki – zbyt ostra, ale
<<idylla>> nie trwała zbyt długo. Chyba właśnie od niewiast dotarła
poufna wiadomość, że większość mężczyzn, którzy są jeszcze przy
najlepszym zdrowiu, wkrótce wyjedzie (oczywiście do <<Polszy>>).
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No i znowu zaczął się korowód spisów, oględzin, wizyt w <<bani>>
(<<wszobańce>>).
Wkrótce nadszedł dzień odmarszu. Wyczytano <<wybrańców>>, ustawiono w długiej kolumnie. Znowu ekipa konwojentów,
psy. Pogoda była jakaś mglista, ponura jak u Grottgera. I chyba nikt ze zgromadzonych nie wierzył, że czeka nas kierunek:
<<Polsza>>.
Na pożegnanie otoczyli nas ci, których szczęśliwie, nie
<<wyróżniono>>. Gdy mijaliśmy bramę wyjściową, mój serdeczny
przyjaciel, Leon Zieliński, wręczył mi na pożegnanie trochę ciepłego
okrycia – chyba od niewiast – koszulę dodatkową. Do końca życia
będę pamiętał ten jego uczynek. Wielka to była pomoc, jako że niebawem miały się zacząć trzaskające mrozy. Ruszyliśmy przełajem
ku jakimś jarom, skrzętnie omijając miasto (Borowicze). Musiała
tam być jakowaś rzeka (Mata?) – wszystko na to wskazywało.
Gdzieniegdzie było widać porozrzucane drewniane domki, szkółkę
z niewielką liczbą dzieci i zziębniętą młodą ich opiekunką. I oto
na wzgórzu dojrzeliśmy dominujący nad okolicą murowany budynek, a poniżej niego jakieś maszyny. One to przysłaniały nam
właściwy widok obiektu, który był celem naszego marszu (ciągle
do <<Polszy>>). Po dość stromym zboczu wdrapaliśmy się w górę
i zobaczyliśmy … łagier.
Parę metrów przed znanymi konstrukcjami (druty, wieżyczki) przebiegał pojedynczy tor kolejowy. Przy przejściu napis:
<<Gis pojezda!>> Brama się rozwarła i weszliśmy na wolną przestrzeń pomiędzy licznymi barakami (nie ziemiankami). Ilu z nas
miało tu znaleźć doczesne przeznaczenie? Był to bowiem podobóz:
szlachtłagier, z którego tylko szczęśliwcy mieli się cało wydostać.
Szybko rozdzielono nas według list spisowych. Nie obsadziliśmy
wszystkich obiektów, bo w jednym baraku byli jeszcze Niemcy, po
których mieliśmy przejąć obóz we władanie. Oni to, za zadanie,
mieli przyuczyć nas do wypełniania najważniejszych funkcji: kuchnia z <<chliboriezką>>, <<bania>>, <<bolnica>> (mini szpitalik),
no i oczywiście <<komendantura>> obozu i baraków. Tak więc
siłą rzeczy musieliśmy nawiązać kontakt przynajmniej z kilkoma
„instruktorami”. Rychło dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w obozie
zagłady, że podstawą jest praca w tzw. szachcie – <<kopalni>>
węgla, że fatalna jest żelazisto czerwona woda, która powoduje
wyniszczające biegunki u tych, którzy nie opanują głodu (trzeba
kilka dni wytrzymać bez jedzenia), że w barakach jest zimno, że
trzeba podstawowe funkcje obozowe obsadzić rzetelnymi ludźmi
itd., itd., itd.
I zaczęło się życie – gehenna.
Wydzielono brygady: szachtowe (kopalniane), ciesielsko-
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budowlane (<<stroitielnyje>>), służb specjalnych (wewnątrzobozowych), kucharzy (<<powary>>), rozdzielacze chleba (<<chliboriezka>>), obsługa <<bani>>, pomoc przy lekarzu i izbie chorych,
magazynie odzieżowo-obuwniczym (z nieśmiertelnym Niemcem
Kipkem, jedynym, który trwał do końca naszego pobytu w tym
obozie zagłady).
Codziennie odbywały się apele przeprowadzane w błyskawicznym tempie zwłaszcza przez polakożercę, lejtnanta Rodina
i lejtnanta Małoletniewa.
Jakiś czas obok naszych wychodzili na szachtę jeszcze
Niemcy, ale po wypadku tąpnięcia, kiedy to wielu z nich zginęło,
resztę odesłano do innego obozu. Pozostali Niemcy przyuczali
swych polskich następców, m.in. czynił to leańszczyk, Schulze
z Berlina – Spandlu. Właśnie z nim zetknął mnie los, gdyż jako
znający język rosyjski zostałem wprowadzony przez komendanta
baraku (kolega Józef Niedziałek z Rudnika n. Sanem, czy Leżajska)
i komendanta obozu (kolega Gregorczyk) dla sprawowania funkcji
nadzorującego pracę <<bani>>. Wspomniany już Schulze dobrze
mnie z wszystkimi agendami zaznajomił, a w krytycznym momencie, gdy zacząłem przechodzić dramatyczny <<kolit>> doradził mi
wypalanie i spożywanie węgla drzewnego. Nie było mi o to trudno,
gdyż zawsze pewna ilość drzewa brzozowego była dostarczana
do rozpalania. Pozyskany tak węgiel drzewny był rozprowadzany
jako podstawowy lek pośród chorych na biegunkę. Tylko silna
wola (powstrzymywanie się od posiłków w ciągu kilku dni, co przy
potwornym wygłodzeniu nie było rzeczą łatwą) rokowało nadzieję.
Sam te próbę szczęśliwie wytrzymałem i po przebyciu takiej kuracji byłem już <<przystosowany>>. Przez pozostały czas pobytu
w łagrach nie doznałem już żadnych niedomagań trawiennych.
Czerwona, żelazista woda robiła swoje. Gwałtownie rosła
liczba chorych. Pierwsi pożegnali się z tym światem ci, którzy oddawali żywność za tytoń.
Tak odszedł od nas na zawsze kolega Adam Burkiewicz,
sąsiad z mej ulicy. Potem dolegliwości zmogły kolegę [Teodora – GB]
Mytycha – juniora (ojciec przeżył). śmierć zaczęła zbierać obfite żniwo. Codziennie dyżurni zgłaszali „na bramie” sowieckiej władzy, ilu
tej nocy zmarło w każdym baraku. Ten zapisywał coś <<w kojcu>>
i dodawał: <<Nu, ładna>>. Za chwilę podtaczano skrzypiące sanie
lub wóz i składano na nich trupy, a następnie ludzką siłą pociągową transportowano na grzebowisko. Takie widoki były czymś
powszednim, aż do wiosny. Stan liczbowy obozu gwałtownie malał.
Podczas pracy w łaźni miałem możność obserwowania kąpiących
się. Twarze pamiętałem, ale za każdym następnym pojawieniem
się tychże, miałem coraz większe trudności w rozpoznaniu: oczy
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zapadały się, głos łamał, reakcje były spóźnione (żyli jeszcze, a już
nie żyli). Stanowili grupę tzw. dystrofików, szkieletów ludzkich ciał,
których jeszcze zaliczano do stanu obozowego, a nie robiono niczego dla odratowania (tu byłoby potrzebne intensywne odżywianie).
Nasz polski doktor, kolega Hornowski z okolic Warszawy, przydany
do pomocy lekarce obozowej (akurat kobiecie wyjątkowo dobrej,
życzliwej) dwoił się i troił, by ratować, kogo się tylko da. śmiem
sądzić, że ich działalności przynajmniej kilkaset osób zawdzięcza
uratowanie życia.
Wewnątrz obozu panowało ogólne przygnębienie. Nastrój
ten potęgowała jeszcze ostra zima. Powracające z pracy brygady
słychać było z daleka, gdy najpierw zmoczone zalewającą kopalnie wodą, a później zmarzłe na silnym mrozie ubranie wydawało
charakterystyczny trzask. Pewnego razu, gdy taki pochód – widmo
wkraczał w bramę obozu, nieopodal przystanął lejtnant Rodin.
Podparł się pod boki, przymrużył jedno oko i szyderczo strzelił:
<<A oto Polaki, tie, katoryje chcieli ledszej Polszy od morza do
morza (te słowa rzucił poprawnie). Nada rabotać!>>
Widać było, że niektórzy byli już u szczytu psychicznego wyczerpania. Takie załamanie bardzo często prowadziło do
samounicestwienia. Doszły nas słuchy, że jest grupa śmiałków,
którzy niepomni na fatalną zimę, nie doceniając trzeźwo szans,
postanowili zaryzykować ucieczkę. Gdy niczego nie przeczuwający
konwojenci grup roboczych na chwilę tylko osłabili nadzór, trójka
ryzykantów oddaliła się, wykorzystując także warunki terenowe
(zabudowania, nie doświetlone drogi dojścia). Po pewnym czasie
stwierdzono brak 3 ludzi, zaalarmowano obóz. Wieczorny apel
bardzo się przedłużał, ale wielokrotne odliczanie i <<prowierka>>
baraków prowadziły do tego samego wyniku: do stanu nie starcza
3 <<osobników>>. W ciągu kilku dni panowała złowróżbna cisza.
W chwilach pozostałych na swobodne rozmowy kalkulowano, gdzie
jest ta trójka, dojdzie, czy wpadnie. Wszystko wskazywało na to,
że w konkretnych warunkach powodzenie ucieczki było wręcz
nieprawdopodobne.
Upłynęło 2-3 tygodnie, gdy nagle zarządzono w obozie
alarm. Było to coś niezwykłego, przewracało bowiem cały rytm
łagrowego życia. Zgromadzono nas przy bramie, gdzie stały sanie
z jakimś ładunkiem przerzuconym płachtą. Niebawem zjawiło się
naczalstwo i gruby, z nalaną czerwoną krwią major (którego chyba widziałem w naszych stronach <<kuszającego>> na zapleczu
frontowym) zabrał głos: <<Oto wasi bracia. Taki los czeka każdego, kto by próbował sam decydować o swym losie na rosyjskiej
ziemi>>. To powiedziawszy zdarł płachtę, a pod nią ujrzeliśmy
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zmasakrowane, pokrwawione zwłoki uciekinierów. Długotrwałe
przygnębienie zawładnęło nami.
Lejtnant Rodin odbywał teraz sprężyste apele. Gdy nie zdążyłem ustawić wszystkich kąpiących się w karnym szeregu, gdyż
niektórzy ledwo się poruszali, z wymowną nienawiścią spojrzał
na mnie i zlecił towarzyszącemu mu przy tym obchodzie naszemu
komendantowi <<Posaditie jego w karcer!>> No i cóż, posiedziałem
parę godzin w zimnej, ciasnej klitce. Oczywiście komendant robił
wszystko, by mój pobyt trwał tam jak najkrócej. Przy następnym
apelu lejtnant popatrzył się spod oka na mnie, gdy mu meldowałem
stan osobowy, jakby nigdy nic.
Innym razem poszedłem ku bramie, by dyżurnemu oficerowi zameldować o braku opału. Trafiłem akurat na lejtnanta
Małoletniewa, naszego <<milczka – ponuraka>>. Powiedziałem po
rosyjsku, o co chodzi. W tym momencie tylko zdążyłem dojrzeć
niesamowity błysk jego oczu i potok słów. <<Czto, u nas w Rossiji
węgla niet? J… twoju mać!>>. Odruchowo uskoczyłem na bok
i uniknąłem potężnego kopnięcia w brzuch, które mogło się dla
mnie tragicznie zakończyć. Lejtnant stracił równowagę, ale o dziwo!
Ochłonął i odszedł. Po jakimś czasie i opał się znalazł.
A czas biegł nieubłaganie. Jakoś do rąk naszych dotarł
strzęp „Prawdy”. Dowiedzieliśmy się, że ruszyła ofensywa zimowa,
że front przesunął się daleko na zachód, że w kraju powstał Rząd
Tymczasowy itd.
Skład osobowy obozu uzupełniono <<posielcami>> z Szepietowa. Dowiedzieliśmy się, że i tam [w Jegolsku – GB] nie obeszło
się bez ofiar (m.in. zmarł gorący patriota, hrabia Jerzy Tyszkiewicz),
reszta żyje nadzieją przetrwania, a o naszym potwornym obozie
mają tam zaledwie zielone pojęcie. Skąd w ogóle do nich coś docierało, nie wiemy. Może przez grupy transportowo-zaopatrzeniowe?
Potem przyszły dalsze wieści o postępach na frontach wojny, o likwidacji band kontrrewolucyjnych itp. Boże! Czy to miało
być tak? Którego dnia zajrzał do <<bani>> tajemniczy mundurowy,
bez dystynkcji. Zawsze widać go było krążącego szybkim krokiem
pomiędzy barakami, czegoś nadsłuchującego. Baliśmy się go.
Okazało się, że był lwowskim Żydem. Nosił broń i niekiedy kogoś
z naszych zabierał i wyprowadzał poza łagier. Nigdy już taki wyprowadzony nie wracał. Otóż tym razem, gdy zostaliśmy sam na sam,
wyjawił, że prosi o upranie bielizny, a następnie po cichu dodał,
iż powinniśmy wrócić do kraju, ale on nie może. Nigdy więcej na
taki temat już z nim nie rozmawiałem.
A słońce zaczęło coraz śmielej wyłaniać się ponad horyzont. W jego promieniach gdzieniegdzie już się zaczął topić śnieg.
Niespokojne myśli biegły ku swoim. Co się tam dzieje? Ani my
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o nich, ani oni o nas od tylu miesięcy nie wiedzieliśmy dosłownie
niczego. Minęły w trudnym nastroju święta Wielkanocne. Ci, którzy
jeszcze byli na <<chodzie>>, odwiedzali słabszych i umęczonych.
Dobywali resztek optymizmu. Wreszcie <<po Stanisławie>> ruszyła lawina. W budynku naczalstwa zaczął się nadzwyczajny ruch,
bez przerwy paliły się światła. Po raz pierwszy dyżurni oficerowie
przemówili ludzkim językiem. <<Koniec wojny, koniec niemieckiego
faszyzmu!>>
A co z nami?
My zaś w dalszym ciągu marzliśmy w nie ogrzanych barakach, próbowaliśmy rano budzić sąsiadów, a oni już nigdy nie
mieli się odezwać, wynosiliśmy ciała umarłych tak, jak wynosi
się jakąś makulaturę, czy w najlepszym razie padłe zwierzęta,
w bardziej niż prymitywnych warunkach zjeżdżaliśmy do kopalni,
gdzie woda bryzgała ze wszech stron, cudem wracaliśmy na powierzchnię, wznosiliśmy konstrukcje drewniane szachty, przez co
uzyskiwała ona jakiś w miarę przyzwoity wygląd, ratowaliśmy się
przed plagą wszy, bezlitosnym <<kolitem>>, głodem, wystawiani
w latrynach na szaleńczy mróz i śnieżne zadymki, niedosypiali,
cierpieli drwiące szykany, przytłoczeni przez nostalgię i dręczeni
pytaniami, na które nie było odpowiedzi. Za co? Dla kogo?
Czasem nawet nasi <<opiekunowie>> kręcili głowami, gdyśmy przezwyciężali nieprawdopodobne kłopoty. Słyszeliśmy wtedy
tylko: <<Ot, Polaczki!>> Bywało i tak, że ktoś podświadomy czy
nawet sterroryzowany pogróżkami wyładowywał się na swoich.
I trzeba było znieść mentorskie: <<Szto wy za narod, szto wy nie
uważajetie drug druga?>> Trudno było o większe zakłamanie.
Czyżby więc ta cała makabra miała się zakończyć?
Ciepło, coraz cieplej. <<Ujedietie damoj!>> – poszeptywali
nasi nadzorcy skromniejsi rangą (<<starszyny>>, <<siestry>>).
Wszelki nacisk jakby zelżał. Któregoś razu komendant obozu
otrzymał instrukcję, że może kilkunastoosobową ekipę wysłać
do miasta (do dentysty, miejskiej łaźni). Jakoż <<wytypowano>>
szczęśliwców. Dobrym dla mnie trafem znalazłem się wśród nich,
faktycznie miałem wielkie potrzeby w zakresie leczenia zębów.
Przy pięknej pogodzie z jednoosobowym nadzorem i to bez broni
ruszyliśmy na prawdziwą przechadzkę. Przeszliśmy obok gmachu
naczalstwa, gdzie ciągle odbywały się pijacko-seksualne, wręcz
zwierzęce orgie i ścieżkami wśród zieleniejących wzgórz podążyliśmy z <<przewodnikiem>> do miasta. Mijaliśmy ludzi nieco
żywiej poruszających się, przyglądających się nam z pewną nieufnością, byliśmy bowiem ubrani w to, czym dysponował magazyn
rzeczy poniemieckich. Mimochodem rzuciliśmy parę słów, że nie
jesteśmy <<Germańcami>>, lecz Polakami. Coś niecoś docierało,
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ale określono nas jako <<zakluczonych wojennoplennych>>,
czy wreszcie <<intrenirowanych>>. W przychodni dentystycznej
kolejka. Czekaliśmy karnie. Panie <<zubne wraczi>> przyjmują
grzecznie, ale nie wdają się w rozmowy (widocznie <<nielzia>>).
Za jednym zamachem uskuteczniono wiercenie i plombowanie.
I o dziwo, trzymało się to wszystko świetnie aż do końca dni obozowych. W <<bani>> miejskiej względny ład. Kubełki na wodę.
Kąpią się wszyscy razem, kobiety, mężczyźni. Nudyzm na sto dwa,
ale ani krzty jakichś drwin czy sensacji. Powracamy w spokoju
bez najmniejszego kłopotu dla <<opiekuna>>. W obozie zdajemy
relację, otoczeni przez ciekawych.
Część załogi skierowano do prac w kołchozach i sowchozie.
Nawiązują się kontakty międzyludzkie. Docierają pierwsze porcje
mleka (oczywiście nieformalnie). Boże, jakże tych kilka kroków
budowało?! Przypominały się nasze rodziny, pola, zagrody. I wtedy
coś ściskało nasze gardła.
Zdarzało się, że nasi <<kołchoźnicy>> byli pojedynczo
goszczeni w domach lokalnych wyrobników, ludzi starszych,
pamiętających różne czasy. Wyciągano zakazane ikony zza pieca
i ze łzami w oczach wspominano… Tupot za oknami natychmiast
powodował wstawienie obrazów z powrotem za piece. <<Znajesz,
syn idziot>>. Jakoż zjawiał się komsomolec i rozmowa natychmiast schodziła na robocze tematy. A oto jeszcze parę obrazów
z ówczesnego kalejdoskopu obozowego: pewnego popołudnia
przyczłapał do <<bani>> starszyna, blondyn, chłop nie chłop
i zagaduje: <<słysz brygadir, mnie siewodnia wieczorem nużna
komnata u tiebie. Poniał?>> <<Konieszna, poniał>> – odrzekłem.
A on dalej: <<Smotri>> i wyciąga plik zdjęć. <<Eto moja pierwaja
żona, moskowskaja bl…t, eto wtoraja, leningradzkaja bl…t, a eto
trietaja, kalinińskaja bl…t, eto tiepieriennaja, borowickaja, toże
bl…t. Nu niczego, do wieczera!>> Wiedziałem, że chce się chłop
zabawić i że noc mamy (załoga łaźni) z głowy. Jakoż na szarówkę <<starszyna>> przyprowadził <<siestricu>> (kręciła się przy
obozowej lekarce i wyglądała na przyzwoitą niewiastę). Myśmy
się <<dyplomatycznie>> ulotnili i szukali schronienia u kolegów
w różnych barakach. Rano przyszła nasza <<siestra>>, i jak to
baba, zaraz poczuła, że ktoś tu był. Zgadła i pobiegła do izby
przyjęć obozowej lekarki. Po powrocie tylko kiwała głową i dodała,
że szkoda tej <<dziewuszki>>. Innym razem tuż przed wschodem
słońca obudził nas niesamowity tumult i krzyki, aż strażnik z niedalekiej wieżyczki (<<bania>> była usytuowana przy torze w rogu
obozu) zainteresował się zajściem. Słychać było pojedyncze krzyki:
<<tutaj!, łap go!, trzymaj!>> To były echa polowania na kota, który
jakoś przyplątał się do obozu. Cóż, to też mięso. A swoją drogą
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to w puszkach, w zaciszu barakowym gotowano na chruście, czy
okrawkach drzewa, wszystko, co miażdżyły zęby: podkradzione
ziemniaki, buraki, trawę, brukiew, żaby… dlaczegóżby więc kot
miał być gorszy?
Przykry wypadek zdarzył się na <<Stroitielnej>>. Nasz
krajan, Józef Skóra nieopatrznie stanął na osuwisko piasku i momentalnie spadł i został przysypany. Zanim zdołano go odkopać,
już nie żył. A było to akurat w tym czasie, kiedy śmierć już nie
zbierała żniwa i wiele dni bywało bez <<zapisów>> na portierni.
Urządziliśmy mu w miarę katolicki pogrzeb. Miał trumnę zbitą
z gładkich desek, na czele szedł <<obozowiec>> z krzyżem, potem
niesiono trumnę na ramionach współtowarzyszy i śpiewano żałobne pieśni. Kto żyw, wyległ w obozie od strony zasieków przy torze
i oglądał niesamowity w swej scenerii widok. Akurat przejeżdżający
torem maszynista z wrażenia aż zatrzymał lokomotywę. Może to był
pierwszy taki pogrzeb, jaki przyszło mu oglądać w tamtym dzikim
świecie? Długośmy biadali nad pechowym losem kolegi Skóry, bo
już w sercach naszych tliła się iskierka nadziei na powrót do kraju.
Byli wśród nas ludzie <<szczególni>>. Zdążyłem się jakoś
zaprzyjaźnić z kolegą Tadeuszem Jacobin (vel Jakobin) z Kieleckiego (Radomia). Gdy już w obozie jakoś <<inaczej>> żyć się zaczęło,
zjawił się w któreś popołudnie, przyglądnął mi się, uśmiechnął
i poprosił, bym mu podał odwróconą dłoń. Zapadł w jakiś trans.
Chwilę milczał, a potem wyszeptał: <<Masz przerywaną, długą
linię życia. Czekają cię trudne chwile. W tym życiu dwie kobiety.
Jedna umrze, a z drugą będziesz żył długo i szczęśliwie>>. I oddalił
się na swych krzywych nogach. Dziś, gdy prawie wszystko już się
spełniło, nie mogę go zapomnieć i odszukać.
Inną <<nadzwyczajnością>> była jakaś poważna siła – fluid,
świadczący o tym, że ktoś o mnie myśli, za mnie się modli. To mi
dodawało sił w dniach zwątpienia. Jakoż modlono się w mej intencji
i w domu (żona i córeczka), i w kościele (kolega, nasz kapelan). To
była więź, która przenikała poprzez tysięczne kilometry i czyniła
człowieka odpornym, ufnym w zrządzenie Boże. Jestem głęboko
przekonany, że to ostatnie rządziło mym losem w wielu dramatycznych, napiętych chwilach mego żywota. Staram się o tym pamiętać.
Potem gruchnęła w obozie wieść, że ma przybyć jakaś międzynarodowa komisja Czerwonego Krzyża, czy coś temu podobnego. Jakoż
<<władze>> dostały <<kota>>. Nawet <<kopalniacy>> nie wyszli
z obozu w pełnym składzie. Cała pozostała reszta <<pucowała>>
łagier od A do Z. Wszędzie musiało być na medal. I faktycznie,
jakowaś komisja się zjawiła. Przyglądali się obozowym realiom.
Niezapomniany był widok, gdy po wejściu do jednego z baraków
stanęła przed pryczami, na których kucały, drzemały dziwne
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postacie z kształtu przypominające ludzi. Ruchy ich były niemal
żadne, oczy zapadnie, tępo blade, policzki zapadnięte. <Władze>>
objaśniły <<gościom>>, że to grupa <<dystrofilców>>. Widok tych
nieszczęśników był iście przerażający. Żyli jeszcze, a nie żyli.
Po tej wizycie wikt uległ poprawie. Najwyraźniej zaczęto
nas podkarmiać. Pojawiły się słuchy, że <<polskie prawitielstwo
sdiełało dogawor z SSSR>> i że mamy być odesłani do kraju. Potem
przyszedł koniec wojny na Dalekim Wschodzie. Bomba atomowa
i… cisza. Wygrzewaliśmy się jeszcze w wolnych chwilach do łaskawego słońca i marzyli o tym, co czeka nas na naszej ziemi. Jedni
tęsknili za swoimi, inni nade wszystko za tym, żeby się wreszcie
najeść ruskich pierogów, ba, nawet samej <<kartoszki>>, ale cały
szaflik. Zaczęto sporządzać nowe spisy. Niektórych wzywano na
przesłuchanie. Znać było, że zacznie się coś dziać. Polski upór,
jakowaś nadzwyczajna zaradność, zaczęły święcić triumfy, gdyż
mimo kolosalnych ubytków społeczność nasza obozowa była jeszcze dość liczna. W tym właśnie obozie masowo wyginęli Niemcy
i Estończycy. Kto będzie po nas? Wiedział o tym Gułag.
Późną już jesienią przybyli do obozu Węgrzy i trochę Czechów. Węgrzy byli dobroduszni, wiecznie rozgadani, ciągle z higieną na bakier. Początkowo część z nich rozlokowano na poddaszu
<<bani>>. Nocą przybiegali do mnie nasi z rozpaczą w głosie, że
<<coś>> ze strychu kapie. Wiadomo, brudasom i leniuchom Madziarom nie chciało się schodzić na wybieg. Trudno się było z nimi
dogadać, właściwie pozostały tylko migi lub strzępy niemieckiego.
Dowiedzieliśmy się od nich, że wkrótce jedziemy do domu.
Co dnia ktoś inny zapewniał nas, że odjedziemy do Polski!
Istotnie, zmieniono nam <<sorty mundurowe>>, bieliznę, doprowadzono do jakiegoś takiego wyglądu, przygotowano do przekazania agend nowoprzybyłym. Przed świętami Bożego Narodzenia
zapowiedziano odprawę. I nadszedł ów dzień. Cały stan obozowy
zatrzymano na apelu. Pogoda była jakaś zamazana, dość ciepło,
jak na tę porę roku. Ustawiono nas w obszerny kwadrat, kilkoma rzędami. Oto od strony wejścia do obozu pojawiła się grupa
<<naczalstwa>>, jacyś pułkownicy, majorzy, kaprale. Odebrali
meldunek, rozejrzeli się wokół, zabiera głos widocznie najstarszy
rangą. Nie sposób zapomnieć scenę, jaka się wówczas rozegrała. Słychać w miarę donośnie: <<Ujeżdajetie w Polszu>>. W tym
momencie rozlega się śmiech. Stojący koło nas oficer mruczy:
<<Czewo j… wasza mat, smiejeties?!>> Któryś z nas nie wytrzymał
i rąbie: <<Skolko uże raz my w Polszu ujeżdżali!>> I odpowiedź:
<<No tiepier nastojaszcze tak. Czesnoje słowo ruskowo oficera!>>
I znowu śmiech. W międzyczasie mistrz ceremonii ciągnie dalej:
<<My dogawarilis z waszym prawitielstwem. Nu niczewo, my wsiaki
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i w Polszu najdiemsa!>> Tu byliśmy zgodni. Domyślaliśmy się, do
jakiej Polski pojedziemy (czego wszakże do końca nie byliśmy pewni. Po prostu nie wierzyliśmy, będąc tyle razy oszukani). A potem
ciąg dalszy. Rozglądając się po wymizerowanych twarzach, zgiętych
postaciach, dodaje: <<A pretensji kakie to jest?>>. <<Żeby choć
ktoś się nie wychylił>> – myślimy. Koło nas zaczyna się ruch. Ktoś
się przepycha do czoła. Inni krzyczą: <<Nie puszczajcie go!>>, ale
na próżno. Facet nie wytrzymał i staje przed mówiącym. Tak mówi:
<<Proszę, żeby mi oddano złotą obrączkę, pieniądze, zegarek>>.
<<Ładna, ładna, ostań!>> – odpowiada komandir. <<Nu ostalnyje
do swidanija!>>
Kolumna się wyprostowała, zakołysała i ruszyła w kierunku otwartej już bramy. Ów <<z pretensją>> został i słuch o nim
zaginął. Czy wrócił do Polski, jeden Bóg raczy wiedzieć.
Przeszliśmy przez tor i zeszliśmy dół, nie oddalając się
wszakże zbytnio od torowiska. Minęliśmy jakieś magazyny
i… znowu łagier, ale jakiś inny. Bez wielkiego nadzoru, bez psów,
bez łajania, wydzierania się konwojentów. Wszakże to coś już
innego. Przystajemy, rozdzielają nas do różnych baraków. Tam
zastajemy znajomych z Szepietowa. Oni już wiedzą, że myśmy mieli
dojść z <<szachtowego>>. Ileż radości w powitaniu po przejściu
przez piekło! Tu pozostajemy jakiś czas. Podkarmią nas, byśmy
mieli siły znieść długą, męczącą podróż porą zimową.
Rozmowom, planom, nadziejom nie było końca. Chociaż
w barakach jest duszno i ciemno, wszystko znosimy w dobrym
nastroju. Nasi robią jakieś transparenty i afisze, bo w mieście mają
odbyć się wybory. I znowu, jak rok temu w Jogle [Jegolsk – GB],
gromadzimy się w wieczór wigilijny, już bez biedaka, śp. [Jakuba
– GB] Kusego [z Raniżowa – GB], który nie doczekał, jak zresztą
i wielu innych, a potem <<znad Wisły, Niemna, Sanu, Bugu, męczeńska do Cię woła krew>>.

Lista osób z ziemi kolbuszowskiej
wywiezionych do obozów w ZSRR
w latach 1944-1945
Zasadniczym celem niniejszego artykułu było przedstawienie w miarę kompletnej, uporządkowanej imiennej listy osób
z ziemi kolbuszowskiej, deportowanych w głąb Związku Radzieckiego w latach 1944-1945.
Autorka podjęła trud zweryfikowania zebranych materiałów, ich uporządkowania w postaci alfabetycznego zestawienia
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imiennego, z krótką biografią zesłanych osób, ograniczając się
wyłącznie do regionu kolbuszowskiego37.
Ze względu na pewne rozbieżności podczas weryfikacji
analizowanych materiałów, możliwe są w niniejszej liście pomyłki
i niedokładności, zarówno odnośnie imion i nazwisk, jak i nazw
obozów, do których byli wywożeni aresztowani.
Ocenia się, że NKWD wywiozło z Rzeszowskiego w okresie
od sierpnia 1944 r. do stycznia 1945 r. około 1500 do 2000 ludzi.
Ponadto należy zaznaczyć, że zdecydowana większość wywiezionych to żołnierze Armii Krajowej. Obecnie ustalenie dokładnej
liczby wywiezionych jest prawie niemożliwe, ze względu na niedostępność archiwów władz bezpieczeństwa PRL38.
Pierwsze zwolnienia z obozów pracy w ZSRR nastąpiły
późnym latem 1945 r. (pociąg ze Stalinogorska do Warszawy
wyruszył w pierwszych dniach września 1945 r.). Dalsze powroty uwięzionych nastąpiły w latach 1946-1947. Spośród trzech
miejsc zesłania (Stalinogorsk, Borowicze-Jegolsk, Szepietowo),
Stalinogorsk był najłagodniejszy pod względem warunków życia,
najmniejsza tam była umieralność. Najkrócej dla większości trwało
tu zesłanie, bo po niespełna ośmiu miesiącach wielu uwięzionych
powróciło do kraju.
Szczęście mieli ci, którym udało się przyjechać do Polski
w pierwszych transportach. Potem było coraz trudniej dostać się
do kraju, byli więc tacy, którzy dopiero po dojściu do władzy Nikity
Chruszczowa, we wrześniu 1953 r., nareszcie zostali zwolnieni do
domu. Szacuje się, że co najmniej 20-30% wywiezionych nigdy nie
wróciło do kraju, zmarło w wyniku niesłychanie trudnych warunków bytowania, głodu, chorób i wycieńczenia39.
Powrót do kraju bynajmniej nie oznaczał spokojnego życia.
Byłych zesłańców stale inwigilowali funkcjonariusze UB i ówczesna milicja, niektórzy z nich trafili znów do więzień UB, inni znów
ukrywali się całymi latami, obawiając się aresztowania. Ale w niejednym sercu pozostała nadzieja, że przyjdzie inny czas. Nadszedł
on dopiero 29 grudnia 1989 r.40
37

38
39
40

Autorka porównywała dane osobowe dot. osób wywiezionych, zgromadzone przez wspomnianych: Andrzeja Zagórskiego z Krakowa, Mieczysława Godlewskiego z Weryni, Mieczysława Jedruszczaka z Warszawy
z danymi zawartymi w dostępnej literaturze faktograficznej.
Garbacz, Zagórski, s. 168.
Tamże, s. 169.
29 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił nowelizację Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Zmieniono nazwę państwa na Rzeczpospolitą Polską, usunięto artykuły dotyczące kierowniczej roli PZPR
oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Uchwalono nowe zasady
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Altamer Stanisław – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1912 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Do kraju
powrócił jesienią 1945 r.
Augustyn Jan – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1 lutego
1919 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Augustyn Józef – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1906 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
jesienią 1945 r.
Augustyn Mieczysław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK,
ur. 1916 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Zmarł
w obozie.
Augustyn Roman – Kolbuszowa Dolna, członek AK, urzędnik,
ur. 1913 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Augustynowicz Józef – Kolbuszowa, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Babko Natalia41 – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1900 r.,
nauczycielka, komendant Służby Kobiet, aresztowana w listopadzie 1944 r., osadzona w przejściowym obozie w Bakończycach pod Przemyślem, następnie przewieziona do
obozu w Borowiczach, potem do obozu w Szepietowie. Od
maja 1945 przebywała w obozie w Jegolsku, gdzie wspólnie z więźniarką o nazwisku Chmiel (lub Chmielowską)
z Krakowa zaopiekowała się dzieckiem Cyganki z Rumunii.
Wywieziona następnie do obozu w Swierdłowsku, powróciła do kraju w listopadzie 1947 r. wraz z w/w dziewczynką
(Swietłana), którą przybrała na wychowanie. Adoptowana
kobieta mieszkała w Mielcu (wg stanu badań na 1985 r.).
Babula Bronisława – Ostrowy Tuszowskie, wywieziona do
obozu w Stalinogorsku, powróciła jesienią 1945 r.
Bagiński Józef – Kolbuszowa, żołnierz BCh, AK, ur. 1896 r.
w Przasnyszu, w 1939 r. wydostał się ze Lwowa, w 1944 r. był
zastępcą starosty w Kolbuszowej. Aresztowany w listopadzie
ustrojowe – zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada tzw.
sprawiedliwości społecznej, pluralizm polityczny, swoboda działalności gospodarczej oraz ochrona własności. Nowelizacja przyniosła
też zmiany o charakterze symbolicznym, czego wyrazem było przywrócenie korony orłowi białemu w herbie Polski.
Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko podaje jako: Babka.
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1944 r., wywieziony do obozu przejściowego w Bakończycach
pod Przemyślem. Stamtąd trafił do obozu w Borowiczach;
następnie przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1947 r.
Bajdak Eugeniusz – Brzostowa Góra, żołnierz AK, placówka Majdan Królewski, ur. 1920 r., wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju jesienią
1945 r.
Bajek Marcin – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, placówka
Dzikowiec, ur. 1914 r., aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Bajor Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Bandura Jan – Trzeboś, żołnierz AK, placówka Sokołów Młp.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Bańka Franciszek – Jagodnik, żołnierz BCh, AK, placówka
Cmolas, ur. 1913 r., wywieziony z Kolbuszowej w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Bator Jan – Lipnica, żołnierz AK, placówka Dzikowiec, ur.
1910 r.; przed wojną instruktor rolny w Kolbuszowej (pochodził z okolic Krakowa). Wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Bator Jan – Werynia, żołnierz AK, ur. w październiku 1902 r.,
przyjezdny w czasie okupacji do Weryni, aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Batory Stefan42 – Werynia, żołnierz AK, ur. 1920 r.; w czasie
konspiracji jego dom był punktem kontaktowym AK, w domu
był magazyn broni ze zrzutów; aresztowany w Kolbuszowej
w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Białek Stanisław – Siedlanka, żołnierz AK, placówka Cmolas,
Stefan Batory – brat Józefa Batorego, adiutanta komendanta Obwodu
AK Kolbuszowa, członka WiN, straconego w marcu 1951 r. oraz brat
Augustyna Batorego, który poległ z rąk niemieckich w 1944 r. Stefan
Batory po powrocie z obozu z ZSRR został aresztowany przez UB
(odsiedział w więzieniu pięć miesięcy). W trakcie rewizji zniszczono
całe jego gospodarstwo.
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ur. 1920 r., dowódca drużyny dywersyjnej. Wywieziony
z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Biały Józef ps. „Kos” – Górno, żołnierz AK, ur. 1917 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Stalinogorsku w styczniu 1945 r. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Biedawski Janusz – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1908 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie przebywał
w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Bielecki Stanisław Janusz – Kolbuszowa Dolna, członek AK,
ur. 1908 r., wysiedlony z Poznańskiego, pracownik umysłowy w czasie okupacji geodeta. Aresztowany w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie
przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Bieleń Józef ps. „Pomsta” – Dzikowiec, żołnierz BCh, AK, ur.
1918 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Bieniek Stanisław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1904 r.,
wywieziony z Kolbuszowej w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Biernat Władysław – Nienadówka, żołnierz AK, placówka
Sokołów Młp., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Biesiadecki Franciszek – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK,
dywersant, aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie przebywał
w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Biesiadecki Józef – Kupno, żołnierz AK, ur. 1904 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Biesiadecki …? – Werynia, żołnierz AK, ur. 1920 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Biesiadecki Stanisław ps. „Balon” – Kolbuszowa Dolna, ur.
1906 r., żołnierz AK – pluton dywersyjny, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Biesiadecki Stefan – Kolbuszowa Dolna, ur. 1924 r., żołnierz
AK – uczeń gimnazjum, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Blat Adam – Werynia, żołnierz AK, ur. 4 grudnia 1921 r.,
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wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Bogacz Franciszek – Zarębki, żołnierz AK, ur. sierpniu
1896 r., wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie
przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Boiński Jan – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Borowiczach, powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Buczek Józef 43 ps. „Lis” – Nienadówka, żołnierz AK,
ur. 1914 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku.
Burkiewicz Adam ps. „świerk” – Kolbuszowa Dolna, członek
AK, ur. w październiku 1919 r., pracownik umysłowy, aresztowany na początku listopada 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach, następnie przebywał w obozie w Szepietowie,
gdzie zmarł w 1945 r. na biegunkę.
Burkiewicz Tadeusz – Kolbuszowa Dolna, ur. w listopadzie
1913 r., z zawodu krawiec, niepełnosprawny, wywieziony
do obozu w Borowiczach, powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Burszta Władysław – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur. w listopadzie 1921 r., członek Konspiracyjnego Stronnictwa
Narodowego, w 1944 r. zdał maturę w tajnym nauczaniu,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Podjął z kolegami próbę ucieczki z obozu, lecz po kilku dniach
został schwytany (wraz z trzema kolegami). Powrócił do kraju
w lutym 1946 r. Ukończył studia na AGH w Krakowie.
Cassina Agenor44 – Kolbuszowa, ur. w styczniu 1919 r.,
żołnierz AK – służba farmaceutyczna (zaopatrywał partyzantów w leki), aresztowany na początku listopada 1944 r.
i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. W czasie
transportu do obozu odmroził nogi, stracił z tego powodu
trzy palce w prawej stopie (odcięto je). Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Chmielecki Leopold – Werynia, żołnierz AK, wysiedleniec
z Łęczycy, w czasie okupacji pracował pod nazwiskiem Tuszyński u hrabiego Jerzego Tyszkiewicza w Weryni. Aresztowany w Kolbuszowej i wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Chmielowiec Karol ps. „Jurand” – Majdan Królewski, żołnierz AK, ur. 1897 r., dowódca placówki AK w Majdanie

Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako: Buczak.
Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako: Cassino.
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Królewskim, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie45.
Chmielowiec Tadeusz s. Karola – Majdan Królewski, żołnierz
AK, ur. 1920 r., wywieziony z Przemyśla do obozu Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Chodorowski Józef – Kolbuszowa Górna, żołnierz AK, podoficer WP, ur. w październiku 1907 r., wywieziony do obozu
Borowiczach – Jegolsku. Zginął w obozie w czasie pracy
przysypany ziemią46.
Chodorowski Marian (brat Józefa Chodorowskiego) – Kolbuszowa Górna, żołnierz AK, ur. w listopadzie 1921 r.,
wywieziony do obozu Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Chojnacki Edward – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1905 r., policjant „granatowy”, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku, powrócił do kraju jesienią 1945 r.
Chorzępa Wojciech – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur. 1894 r.,
kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza WP w 1939 r., organizator placówki AK krypt. „Sosna II” w Górnie i ZWZ-AK,
wywieziony z Kolbuszowej do obozu Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie.
Cisek Stanisław – Trzeboś, żołnierz AK, ur. 1919 r., wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Cisek Stanisław – Staniszewskie, żołnierz AK, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Ciundzikiewicz …?47 – Werynia, żołnierz AK, przybył z Wileńszczyzny w 1944 r., zamieszkał u hrabiego Jerzego Tyszkiewicza w Weryni. Po aresztowaniu hrabiego Tyszkiewicza
i wyjeździe całej jego rodziny złapany przez NKWD, został
w styczniu 1945 r. wywieziony do obozu w Stalinogorsku,
gdzie zmarł.
Czachor Jan – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1913 r.,
Andrzej Zagórski podaje, że w obozie w Borowiczach zmarł syn – Tadeusz Chmielowiec; Mieczysław Godlewski podaje, że w obozie zmarł
ojciec – Karol Chmielowiec.
Od autorki: Stanisław Kądziela w swoich wspomnieniach podaje,
że podczas pracy poniósł śmierć poprzez przysypanie ziemią Józef
Skóra z Kolbuszowej (spadł z osuwiska piasku na kopalni „Stroitielnej”. Być może również w ten sam sposób zginął Józef Chodorowski
z Kolbuszowej.
Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako:
Ciundziewicki.
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wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Czachor Stanisław – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1911 r., muzyk, wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach,
następnie przebywał w obozie w Swierdłowsku. W obozach
grywał na uroczystościach dla strażników NKWD. Do kraju
powrócił jesienią 1947 r.
Czarnecki Franciszek – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1920 r.,
wywieziony z Kolbuszowej w 1944 r. do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Do kraju powrócił w lutym 1946 r.
Czarnecki Piotr (brat Franciszka) – aresztowany w Kolbuszowej na początku listopada 1944 r., przebywał w obozie
w Jegolsku. Został zastrzelony w obozie.
Dec Stanisław – Górno, żołnierz AK, ur. 1921 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Zmarł
w obozie.
Dec Władysław – Górno, żołnierz AK, dywersant, ur. 1924 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Drewnicki Henryk – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w maju
1922 r., uczeń gimnazjum, wywieziony w 1944 r. z Kolbuszowej do obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem, następnie do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Drewnicki Włodzimierz – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur.
1901 r., wywieziony do obozu Borowiczach, następnie do
obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Duda Władysław – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1920 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju listopadzie 1945 r.
Dudzińska Maria – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1925 r.,
uczennica gimnazjum, aresztowana w listopadzie 1944 r.,
przewieziona do obozu przejściowego w Bakończycach pod
Przemyślem. Następnie wywieziona do obozu w Borowiczach,
potem do obozu w Szepietowie. Od maja 1945 r. przebywała
w obozie w Jegolsku. Wróciła do kraju w marcu 1946 r.
Dul Edward – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1924 r., wywieziony
do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Dul Stanisław – Trzeboś, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju jesienią 1945 r.
Dworak Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1925 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
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Dziuba Maciej – Kupno, żołnierz AK, ur. 1909 r., żołnierz
kampanii wrześniowej 1939 r., wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Dziubek Franciszek – Staniszewskie, żołnierz AK, ur. 1923 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Frąckiewicz Ludomir ps. „Rożan” i „Mnich” – ur. w 1900 r.
na Żmudzi, ukończył gimnazjum w Kijowie, brał udział
w rewolucji lutowej 1917 r., usiłował przedostać się do
Polski. W 1920 r. wstąpił w Żytomierzu do Legionów. Brał
udział w wojnie z bolszewikami. Po I wojnie światowej służył
w WP. Po wybuchu II wojny światowej walczył z Niemcami.
Od 1941 r. był członkiem ZWZ-AK; kapitan, zastępca komendanta Obwodu AK Kolbuszowa. W czasie akcji „Burza”
dowódca zgrupowania partyzanckiego „Rożan”. Aresztowany
w sierpniu 1944 r. i wywieziony do obozu w Riazaniu. Powrócił do kraju w 1947 r.
Fryc Stanisław – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1910 r., dowódca
plutonu, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju jesienią 1945 r.
Fusiek Józef – Krzątka, ur. w czerwcu 1921 r., wywieziony
do obozu Borowicze – Jegolsk. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
Gaweł Jan – Kupno, żołnierz AK, ur. 1899 r., w chwili
aresztowania pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Kolbuszowa. Wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Gaweł Paweł – Widełka, żołnierz AK, ur. 1919 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w październiku 1945 r.
Godlewski Mieczysław ps. „Godło” – Kolbuszowa, ur. 1923 r.,
gimnazjalista, żołnierz AK; od 1943 r. łącznik Komendy
Obwodu AK, od czerwca 1944 r. w grupie wywiadu pod dowództwem porucznika Ziemiańskiego ps. „Młot”. Zabrany ze
szkoły w Kolbuszowej i aresztowany na początku listopada
1944 r. Wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Golis Marian – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w lutym 1909 r.,
pracownik Starostwa w Kolbuszowej, wywieziony z Kolbuszowej na początku listopada 1944 r. do obozu w Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Golniewicz Zofia ps. „Klaudia” – Kolbuszowa, członek AK, ur.
w grudniu 1921 r., wysiedlona z Poznańskiego, wywieziona
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z Kolbuszowej do obozu w Jegolsku, a następnie do obozu
w Swierdłowsku. Powróciła do kraju w listopadzie 1947 r.
Gorzelany Antoni – Kolbuszowa Górna, żołnierz BCh, AK, ur.
1915 r., aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Gorzelany Jan (brat Antoniego) – ur. 1917 r., pracownik
umysłowy, aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Gorzelany Józef (drugi brat Antoniego) – żołnierz BCh,
komendant Ludowej Straży Bezpieczeństwa, aresztowany
w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Gruszka Zofia48 – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1906 r., nauczycielka w latach 1927-1940, aresztowana w Kolbuszowej
w listopadzie 1944 r., przewieziona do obozu przejściowego
w Bakończycach pod Przemyślem, stamtąd do obozu w Borowiczach, następnie do obozu w Szepietowie. Od maja
1945 r. przebywała w obozie w Jegolsku, następnie w obozie
w Swierdłowsku. Wróciła do Polski w listopadzie 1947 r.
Grzybek Adam – Wólka Sokołowska, żołnierz AK – dowódca plutonu, ur. 1911 r., kapral WP w 1939 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do
Polski w listopadzie 1945 r.
Guzenda Józef ps. „Pszczoła” – Nienadówka, żołnierz AK,
porucznik, dowódca placówki AK Sokołów Młp. krypt. „Sosna
II”, ur. 1903 r. w Pabianicach, żołnierz kampanii wrześniowej
1939 r., nauczyciel ze Lwowa, skąd w 1940 r. przedostał się
do Nienadówki, gdzie zaczął pracować w tajnym nauczaniu.
Aresztowany i więziony początkowo w Rzeszowie, potem wywieziony do obozu w Jegolsku, następnie przebywał w obozie
w Swierdłowsku. Wrócił do Polski w listopadzie 1947 r.
Góralski Stanisław – Wilcza Wola, żołnierz AK, wydostał się
z Buczacza w 1940 r., ukrywał się, pracując w lasach Wilczej
Woli. Po wejściu Rosjan w lipcu 1944 r. ukrywał się wraz
z czterema kolegami z Buczacza na plebanii w Kolbuszowej.
Aresztowany i wywieziony do obozu Borowiczach, powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Hałka Edward – Majdan Królewski, żołnierz AK – dowódca
placówki AK w Majdanie Królewskim, ur. 1916 r., wywieziony
Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko pisze przez „ó”,
tj.: Grószka.
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z Kolbuszowej na początku listopada 1944 r. do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Wrócił do Polski w listopadzie 1947 r.
Hanus Kazimierz – Górno, żołnierz AK, ur. w listopadzie
1915 r. w Dukli; przed wojną ukończył Szkołę dla Leśniczych,
walczył w 1939 r. w obronie Modlina, w czasie okupacji był
leśniczym w Górnie. Wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w maju 1946 r.
Iwaszko Władysław – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur.
1924 r., wywieziony do obozu w Borowiczach, gdzie zmarł.
Jadach Józef – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1924 r.,
aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do Polski w listopadzie
1945 r.
Jadach Michał (ojciec Józefa) – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. 1896 r., aresztowany w Kolbuszowej w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do
Polski w listopadzie 1945 r.
Jakubowski Józef – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1892 r.,
leśnik. Wywieziony do obozu w Borowiczach, skąd powrócił
w marcu 1946 r.
Januszewska Zofia ps. „Kamelia” – Kolbuszowa, ur. 1914 r.,
komendant sekcji sanitarnej obwodu AK, aresztowana
przez NKWD 13 listopada 1944 r. i wywieziona do obozu
przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem. Od maja
1945 r. przebywała w obozie w Jegolsku. Wróciła do kraju
w marcu 1946 r.
Januszkiewicz Zbigniew49 – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK,
ur. 1910 r., mechanik, wywieziony z Kolbuszowej do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Wrócił do kraju w marcu 1946 r.
Jęczmieniowski Wincenty – Kolbuszowa, żołnierz AK – podoficer zawodowy, ur. 1898 r., wywieziony z Kolbuszowej do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Wrócił do kraju w marcu
1946 r.
Kacperski Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1909 r.,
sanitariusz wojskowy, wywieziony z Kolbuszowej do obozu
w Borowiczach, następnie do Swierdłowska. Wrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Kaflowski Kazimierz – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK,
ur. 1909 r. w Stryju, podchorąży, nauczyciel w Porębach
Kupieńskich. Wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko pisze jako:
Januszewski.
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w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie 1945 r. Od
1947 r. aktywny działacz PPR i PZPR.
Kamler Jan – Sokołów Młp., członek NOW-AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku, powrócił do
kraju w październiku 1945 r.
Kardyś Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1902 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Kardyś Jan – Kupno, żołnierz AK, podporucznik, ur. we
wrześniu 1912 r., wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Kardyś Paweł – Kupno, żołnierz AK, ur. 1906 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Kardyś Stanisław – Kupno, żołnierz AK, ur. w grudniu
1922 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Karkut Józef – Poręby Dymarskie, żołnierz AK, ur. 1910 r.,
leśnik, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Karkut Stanisław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w marcu
1901 r., policjant „granatowy” (przedwojenny posterunkowy), wywieziony w 1944 r. do obozu w Jegolsku, następnie
przebywał w obozie w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Kasak Wojciech – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1907 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Kawalec Józef – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1918 r., wywieziony
z Kolbuszowej w 1944 r. do obozu w Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r. Po powrocie aresztowany przez UB;
w 1951 r. skazany przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie na 14
lat więzienia, zwolniony na mocy amnestii.
Kądziela Stanisław ps. „Lech” – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur.
w październiku 1919 r., elew Szkoły Podchorążych Saperów
w Warszawie w 1938 r., kapral podchorąży w kampanii
wrześniowej 1939 r., od 1939 r. członek ZWZ-AK w stopniu
podporucznika saperów, uczył się w tajnym nauczaniu.
Aresztowany przez UB w Kolbuszowej i wydany NKWD.
Wywieziony w 1944 r. do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r. Po powrocie, aż do
emerytury był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym
w Kolbuszowej.
Kic Anna – Kolbuszowa, członek AK, ur. w listopadzie 1904 r.,
w okresie okupacji urzędnik Starostwa w Kolbuszowej,
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wywieziona do obozu w Borowiczach, następnie do Swierdłowska. Powróciła do kraju w listopadzie 1947 r.
Kida Walenty – Górno, żołnierz AK, dywersant, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Kiełb Filip – Górno, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Kiełb Józef – Górno, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Kisiel Władysław – Kolbuszowa, żołnierz AK, oficer kwatermistrz, ur. w grudniu 1909 r., podporucznik kampanii
wrześniowej w Armii „Prusy” w 1939 r., w konspiracji od
1939 r., w okresie okupacji pracownik Urzędu Skarbowego
w Kolbuszowej, aresztowany i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do Swierdłowska. Powrócił
do kraju w listopadzie 1947 r.
Klecka Jan50 – Wilcza Wola, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
Klinke Maria – Kolbuszowa, ur. 1921 r., członek AK (nie zaprzysiężona), aresztowana 7 listopada 1944 r., wywieziona
do obozu w ZSRR. Powróciła do kraju 4 marca 1946 r.
Klubek Stanisław – Kupno, żołnierz AK, ur. w kwietniu
1919 r., rusznikarz, wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku, powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Klubek Stanisław – Cmolas, żołnierz AK, wywieziony styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku, powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Knysza Wojciech – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
rolnik, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Kobylarz Jan – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1920 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Kochanowicz Wawrzyniec – Raniżów, ur. 1920 r., wywieziony
do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zastrzelony w obozie
przez strażników konwoju.
Kogut …? – Wilcza Wola, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Kolasa Mieczysław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1914 r.,

Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko podaje jako:
Jan Klecha i miejscowość: Dzikowiec – w miejsce Jan Klecka, Wilcza
Wola.
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wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Konefał Józef – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1922 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w marcu 1946 r.
Konefał Stanisław – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1920 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w marcu 1946 r.
Kopeć Adam – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1926 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Kopeć Ludwik ps. „Klon” – Brzostowa Góra, żołnierz AK, ur.
1902 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Kopeć Wawrzyniec – Kopcie, żołnierz BCh, AK, ur. w lutym
1915 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Kopeć Władysław (brat Adama) – Wilcza Wola, żołnierz BCh,
AK, ur. 1919 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Kot Józef – Trzeboś, żołnierz AK, ur. 1918 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Kotlarek Zofia – uczennica gimnazjum w Kolbuszowej, zabrana ze szkoły, aresztowana i wywieziona do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Kowal Michał – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1914 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Kowal Stanisław – Dzikowiec, żołnierz BCh, AK, ur. 1914 r.,
w czasie aresztowania w 1944 r. był milicjantem, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Kowal Wojciech – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1924 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Kowalczyk Jan – wywieziony z Kolbuszowej do obozu
w Jegolsku.
Kowalski N. – pochodził ze Lwowa, aresztowany w Sokołowie
Młp., wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w marcu 1946 r.
Kozak Jan – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1920 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
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127. Kozak Józef – Wilcza Wola, żołnierz BCh, ur. 1914 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
128. Kozłowski Tadeusz – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w styczniu
1927 r., wysiedlony z Poznańskiego, uczeń gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
129. Krajewski Jan – Werynia, żołnierz AK, dywersant, ur. 1921 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w 1945 r.
130. Krajewski Piotr ps. „Miecz” (brat Jana) – Werynia, żołnierz
AK, dywersant, ur. 1910 r., sierżant WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
131. Kraska Marian ps. „Dąb” – Górno, żołnierz AK, ur. w czerwcu
1905 r., podoficer WP, wywieziony z Przemyśla w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Zmarł w obozie.
132. Krasoń Józef ps. „Wrzos” – Górno, żołnierz AK, plutonowy
WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
133. Kruczek Adolf – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. w lutym
1923 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
134. Krupa Gustaw – Kolbuszowa, aresztowany w Jarosławiu
jesienią 1944 r. i wywieziony do obozu w ZSRR.
135. Krupa Jan – Zarębki, żołnierz AK, ur. w sierpniu 1926 r.,
w okresie aresztowania w 1944 r. był milicjantem, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
136. Krzak Józef – Trześń, żołnierz AK, ur. 1925 r., aresztowany za
posiadanie broni (zdradził go sołtys Jan Wacht), wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
137. Kubica Szymon – ur. 1900 r., żołnierz WP, wywieziony do
obozu w Borowiczach, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
138. Kudej Jan – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1907 r., gajowy w Porębach Kupieńskich, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
139. Kuryś Jan – Turza, wywieziony do obozu w Borowiczach.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
140. Kuryś Tomasz – Turza, żołnierz AK, ur. 1914 r., żołnierz WP,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
141. Kusy Jakub – Raniżów, żołnierz AK, starszy sierżant, ur.
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1904 r., wywieziony z Kolbuszowej w listopadzie 1944 r. do
obozu w Jegolsku, następnie do Szepietowa. Zmarł w obozie.
Knysza Wojciech – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1912 r.
w Windzówce, wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
Kwaśnik Jan – Dzikowiec, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Borowiczach. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Kwaśnik Michał – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1921 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Lajstowicz Jan – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1907 r., leśniczy, wysiedlony z Poznańskiego. Wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Lenart Stanisław ps. „Jawor” (syn Wojciecha) – Werynia, ur.
1919 r., aresztowany 21 października 1944 r. przez NKWD
i skazany na 10 lat obozu. Zamordowany przez NKWD.
Lenart Wojciech – Werynia, ur. 1880 r., prawdopodobnie
zamordowany przez NKWD.
Lenart Jan (syn Wojciecha) – Werynia, zamordowany
w ZSRR51.
Lenart Józef – Kolbuszowa Dolna, wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku.
Lepionka Adam s. Andrzeja52 – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur.
1902 r., w okresie okupacji leśniczy w Wilczej Woli. W 1943 r.
ukrywał w leśniczówce spadochroniarza radzieckiego, który
współpracował z UB i po wejściu Rosjan w 1944 r. zaaresztował A. Lepionkę. Leśniczy został wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Leśniewski …? – placówka AK Sokołów Młp., wywieziony do
obozu w Jegolsku.
Lipski Kazimierz – Kolbuszowa, żołnierz BCh, AK, ur. w marcu 1919 r., w okresie okupacji pracował jako urzędnik.
Wywieziony do obozu w Borowiczach, następnie do obozu
w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Lis Józef – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1914 r., rolnik, aresztowany 14 listopada 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju 6 lutego 1946 r.
Lis Julian (brat Józefa) – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1923 r.,

Sprawę tragicznych losów rodziny Lenartów z Weryni opisuje Mieczysław Godlewski w swoim artykule pt. Odnaleziony ślad po 60-ciu
latach, pozostającym w zbiorach Biblioteki w Kolbuszowej.
Zarówno Andrzej Zagórski z Krakowa jak i Mieczysław Jędruszczak
z Warszawy w swoim spisie w/w nazwisko podają jako: Lepianka.
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krawiec, aresztowany 14 listopada 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił wraz z bratem
do kraju 6 lutego 1946 r.
Łakomy Władysław – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1909 r., podoficer WP w 1939 r., wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Łeptuch Franciszek – Krzątka/Wilcza Wola, nie należał do
AK, ur. 1914 r., wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Maciąg Jan – Brzostowa Góra, żołnierz AK, ur. 1924 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Maciąg Włodzimierz53 – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 3 stycznia 1925 r. w Brześciu n/Bugiem. Aresztowany w listopadzie
1944 r. i wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r. (w PRL profesor UJ, pisarz i krytyk literacki).
Madej Karol – Kłapówka k/Weryni, żołnierz AK, ur. 1903 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Zmarł w obozie.
Magda Antoni ps. „Piętak” – Trzęsówka, żołnierz AK, ur.
1909 r., rolnik, podoficer WP, wywieziony z Kolbuszowej
w 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Do kraju powrócił
w listopadzie 1945 r.
Magda Jan (brat Antoniego) – Trzęsówka, żołnierz AK, ur.
1914 r., wywieziony z Kolbuszowej w 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Do kraju powrócił w listopadzie 1945 r.
Maj …? – Kolbuszowa, członek AK, sekretarz w Gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku.
Majewski Bronisław – Zarębki, żołnierz BCh, AK, żołnierz
WP, ur. 1916 r., po wejściu Rosjan w lipcu 1944 r. był milicjantem (do aresztowania w listopadzie 1944 r.), wywieziony
z Kolbuszowej do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Do kraju
powrócił w marcu 1946 r.
Marek Gabriel ps. „Lis” – Kupno, żołnierz AK, ur. w lutym
1907 r., nauczyciel, organizator tajnego nauczania, porucznik rezerwy, inspektor Obwodu AK Kolbuszowa i oficer
zrzutowy. Aresztowany 15 października 1944 r. i wywieziony
do obozów w ZSRR. W czasie transportu współorganizował

Maciąg Włodzimierz – syn Jana Maciąga, kapitana Legionów Piłsudskiego, zamordowanego w Katyniu w 1940 r., matka, z domu
Jabłońska, była nauczycielką.
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razem z Józefem Zdzierskim z Kurzyny k/Niska i Janem
Skrzypkiem z Kolbuszowej ucieczkę z pociągu pod Gródkiem
Jagiellońskim [Zimne Wody]. W trakcie ucieczki został ranny
i ujęty przez NKWD54. Przebywał w obozie w Borowiczach
– Jegolsku, następnie w obozie w Swierdłowsku. Do kraju
powrócił w listopadzie 1947 r.
Marek Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1918 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Do kraju powrócił w październiku 1945 r.
Marut …? – Wilcza Wola, żołnierz AK, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Do kraju powrócił
w październiku 1945 r.
Marzec Jan – Trzęsówka, żołnierz AK, ur. 1882 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony z Przemyśla do
obozu w Jegolsku, gdzie w wyniku szoku nerwowego zbliżył
się do drutów obozowych (ogrodzenie pod napięciem) i został
zastrzelony przez straż obozową.
Matejek Roman – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. w październiku 1922 r., aresztowany w październiku 1944 r.
i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Do kraju
powrócił w lutym 1946 r.
Matuła Antoni – Trzeboś, żołnierz AK, ur. 1921 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Do kraju powrócił
w lutym 1946 r.
Maziarz Czesław – Górno, żołnierz AK, ur. 1921 r., ukończył
szkołę podchorążych, aresztowany 20 września 1944 r.,
więziony w Rzeszowie do stycznia 1945 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju we wrześniu 1945 r. W 1952 r. aresztowany przez UB
i skazany przez Sąd Wojskowy na 10 lat więzienia. Przebywał w więzieniu w Krakowie na Montelupich, w Wiśniczu
i Jaworznie. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie
Warszawskim, w 1968 r. habilitował się (w PRL profesor
SGGW w Warszawie). Zmarł w 1986 r.
Maziarz Helena (żona Czesława) – Górno, żołnierz AK,
aresztowana we wrześniu 1944 r., więziona w Rzeszowie,
a następnie w styczniu 1945 r. wywieziona do obozu w Stalinogorsku. Po powrocie do kraju we wrześniu 1945 r. została
działaczką PZPR.
Maziarz Józef – Górno, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Stalinogorsku. Wrócił do kraju w listopadzie 1945 r.

Do tych informacji Mieczysław Godlewski nie odnosi się. Autorka
artykułu powołuje się na dane zawarte w: Garbacz, Zagórski, s. 206.
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173. Mazur …? – Wola Domatkowska, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
174. Mazur Jan – Przedbórz, żołnierz BCh, AK, podoficer, ur.
1916 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Wrócił do kraju w marcu 1946 r.
175. Mazur Stanisław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1907 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Wrócił do kraju w lutym 1946 r.
176. Mazurkiewicz Wiktor – Kolbuszowa, członek AK, urzędnik,
aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu
w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
177. Miazga Władysław ps. „Osa” – Poręby Kupieńskie, żołnierz
AK, aresztowany we wrześniu 1944 r., w trakcie wywózki,
24 listopada 1944 r., wraz z Janem Skrzypkiem z Poręb
Kupieńskich zbiegł z transportu w rejonie Sądowej Wiszni. Ukrywał się skutecznie przed UB na zachodzie Polski.
W marcu 1945 r. UB zamordowało jego ojca i ojca Jana
Skrzypka.
178. Mielcuszny Aniela55 ps. „Wadas” – Kolbuszowa, członek AK,
ur. 1926 r., łączniczka Komendy Obwodu, aresztowana
w listopadzie 1944 r., przewieziona do obozu przejściowego
w Bakończycach pod Przemyślem, skąd została wywieziona
do obozu w Borowiczach, później do obozu w Szepietowie.
Następnie przebywała w obozie w Swierdłowsku. Wróciła do
kraju w listopadzie 1947 r.
179. Mika Wojciech – Turza, żołnierz AK, placówka Sokołów Młp.,
ur. w styczniu 1910 r., aresztowany we wrześniu 1944 r.,
więziony na zamku w Rzeszowie, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
180. Mytych Edward – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1926 r., uczeń
gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony w 1944 r. do obozu
w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
181. Mytych Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz BCh, ur. w lutym
1908 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do
obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
182. Mytych Michał ps. „Piorun” – Werynia, żołnierz BCh, AK,
legionista, ur. we wrześniu 1897 r., pierwszy starosta kolbuszowski w 1944 r., aresztowany w listopadzie 1944 r.
i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie

55

Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko podaje jako:
Milcuszny.
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do obozu we Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Mytych Teodor (syn Michała) ps. „Zagłoba/Soplica”56 – Kolbuszowa, ur. 9 maja 1923 r., uczeń, łącznik AK, aresztowany
wraz z ojcem w listopadzie 1944 r. i wywieziony do obozu
w Jegolsku. Następnie przebywał w obozie w Szepietowie.
Zmarł w obozie na biegunkę, wyniszczony głodem.
Niezgoda Władysław ps. „Wrzos” – Kolbuszowa, żołnierz AK,
ur. 1910 r., podoficer WP, aresztowany w listopadzie 1944 r.,
Wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie
do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Nizioł Franciszek – Górno, żołnierz AK, ur. we wrześniu
1922 r., aresztowany w grudniu 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju we wrześniu 1945 r.
Nizioł Marcin – Górno, żołnierz AK, aresztowany w grudniu
1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju we wrześniu 1945 r.
Noga Tadeusz ps. „Wilkołak” – Raniżów, żołnierz AK, ur.
1919 r., zastępca komendanta placówki AK Raniżów, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Nowak Antoni – Krzątka, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Nowak Michał – Lipnica, żołnierz AK, ur. 1911 r., podoficer
rezerwy WP, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Opalińska Stefania ps. „Kajzerka” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. w maju 1913 r., aresztowana w listopadzie 1944 r.,
skierowana do obozu przejściowego w Bakończycach pod
Przemyślem, następnie wywieziona do obozu w Borowiczach,
potem do obozu w Szepietowie. Od maja 1945 r. przebywała
w obozie w Jegolsku. Wróciła do kraju w marcu 1946 r.
Opaliński Ludwik (mąż Stefanii) – Kolbuszowa, piekarz, ur.
1900 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do
obozu w Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Opid Adolf – Ostrowy Baranowskie, leśniczy, żołnierz AK,

Mytych Teodor (junior) pozostawił po sobie pamiętnik pisany w czasie okupacji niemieckiej. Oryginał znajduje się w zbiorach Biblioteki
w Kolbuszowej.
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aresztowany w grudniu 1944 r. i wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Oryszczak Walerian – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1919 r.
w Nisku, pracownik UJ w Krakowie, aresztowany w listopadzie 1914 r. i wywieziony do obozu w Jegolsku.
Osiecki Henryk – Kolbuszowa, żołnierz AK wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Osiniak Zdzisław ps. „Osika”57 – Kolbuszowa, łącznik AK, ur.
w lutym 1926 r., ranny w czasie akcji „Burza”. Aresztowany
w listopadzie 1944 r., i wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Ozimek Józef ps. „Szakal” – Kolbuszowa, żołnierz AK, dywersant, aresztowany w 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Ozimek Władysław – Nowa Wieś k/Kolbuszowej, żołnierz AK,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Ożóg Bronisław58 – Sokołów Młp., żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Ożóg Jan – Nienadówka, żołnierz AK, ur. 1922 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Jegolsku.
Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Ożóg Sławomir – Sokołów Młp., żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Pastuła Władysław – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur.
1916 r., uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Pawłowski Jan – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1921 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Pazdro Marcin – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. w lipcu 1903 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony
z Przemyśla do obozu w Jegolsku. Zmarł w obozie.
Pełka Marcin – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1922 r.,

Cyt. za Mieczysławem Godlewskim: Osiniak Zdzisław wykonał i postawił na cmentarzu w Kolbuszowej, w ciągu jednej nocy, pomnik
partyzantom poległym w czasie akcji „Burza”.
Andrzej Zagórski w swoim spisie imię w/w podaje jako: Stanisław.
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wywieziony do obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Pędzimąż Stanisław – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1920 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Kolbuszowej do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w grudniu
1945 r.
Pękalska Anna ps. „Jaskółka” – Raniżów, łączniczka AK, ur.
1919 r., aresztowana w listopadzie 1944 r. (była w ciąży)
i wywieziona z aresztu w Kolbuszowej do obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem, a następnie do obozu
w Borowiczach. Od maja 1945 r. przebywała w obozie w Jegolsku, gdzie 24 czerwca 1945 r. urodziła córkę Barbarę,
z którą w marcu 1946 r. powróciła do kraju.
Pękalski Stanisław (brat Anny) – Raniżów, żołnierz AK, ur.
1910 r. wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Piekut Jan – Górno, żołnierz AK, placówka AK Sokołów Młp.,
wywieziony do obozu w Jegolsku. Zmarł w obozie.
Piekut Jan – Górno, żołnierz AK, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Piersiak Adam – Górno, żołnierz AK, ur. 1893 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Pietryga Szymon – Nienadówka, żołnierz AK, wywieziony
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Pietryga Stefan – Nienadówka, żołnierz AK, wywieziony do
obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Pietryga Szczepan – Nienadówka, żołnierz AK, aresztowany
w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Wrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Pikor Ludwik – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Pikor Wojciech – Nienadówka, żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Plata Adam – Dzikowiec, żołnierz BCh, AK, wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Pluciński Leonard – Kolbuszowa, żołnierz AK, aresztowany
w Kolbuszowej (pochodził z Poznańskiego), wywieziony do
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obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Płaza Jan – Dzikowiec, żołnierz AK, ur. 1908 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Przemyśla do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie na wiosnę 1945 r.
Potocki Jan s. Wojciecha – Raniżów, żołnierz AK, ur. 1913 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Został zastrzelony w obozie
17 sierpnia 1946 r. przez konwój w czasie drogi do pracy
(wychylił się z szeregu, aby podnieść niedopałek papierosa,
który leżał na torach).
Preneta Władysław – Kupno, żołnierz AK, aresztowany we
wrześniu 1944 r. przebywał w więzieniu UB w Rzeszowie,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Prugar Stanisław – Górno, żołnierz AK, ur. 1922 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., więziony w więzieniu UB w Rzeszowie, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Prugar Władysław ps. „Czarny” – Sokołów Młp., żołnierz
AK, w latach 1940-43 organizator i dowódca placówki ZWZAK Sokołów Młp. Wywieziony do obozu w Jegolsku. Zmarł
w obozie.
Przyszlakowski Michał – Kolbuszowa Dolna, członek AK,
urzędnik, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Przywara Jan – Kopcie, żołnierz BCh, AK, ur. 1919 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1944 r.
Przywara Stanisław – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1920 r., rolnik,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie na wiosnę 1945 r.
Rak Władysław – Kupno, żołnierz AK, ur. 1920 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Rychlowa Władysława – Kolbuszowa Dolna, członek AK, ur.
1906 r., wdowa po policjancie „granatowym” (który w czasie
okupacji niemieckiej również należał do AK). Jej dom był
punktem kontaktowym AK, aresztowana 1 października
1944 r., przetrzymywana w więzieniu UB w Rzeszowie,
wywieziona w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powróciła do kraju w listopadzie 1945 r.
Rząsa Ludwik – Poręby Dymarskie, żołnierz AK, ur. 1902 r.,
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aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Kolbuszowej
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Rząsa Ludwik – Zarębki, żołnierz AK, ur. 1909 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Rząsa Piotr (brat Ludwika) – Zarębki, żołnierz BCh, AK, ur.
1902 r., podoficer WP, aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie
do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Rzeszutek Michał – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1907 r., kapral WP, dowódca plutonu AK, aresztowany
w grudniu 1944 r. i wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Rzeźnik Ludwik – Wola Raniżowska, żołnierz AK, ur. 1925 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
Sajdak Józef – Kupno, żołnierz AK, ur. 1911 r., aresztowany
w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Sajdak Stefan – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1922 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Sołtyka Władysław59 – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK,
ur. 1920 r., aresztowany w grudniu 1944 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Sarama Jan – Przedbórz, żołnierz BCh, AK, ur. 1913 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Zmarł w obozie.
Serafin Antoni – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1913 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Sidor Jan – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1918 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Siemiątkowski Stefan – Kolbuszowa, członek AK, ur. 1891 r.,
lekarz, wysiedlony z Poznańskiego. Aresztowany i wywieziony
do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie przebywał

Andrzej Zagórski w swoim spisie nazwisko w/w podaje jako: Sałtyka.
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w obozie w Swierdłowsku. Wrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
Sitarz Antoni – Widełka, żołnierz AK, ur. 1914 r., podoficer
WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Sitarz Józef – Kłapówka, żołnierz AK, ur. 1918 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Skowrońska Maria – Kolbuszowa Dolna, członek AK, ur.
1921 r., aresztowana w listopadzie 1944 r., przewieziona do
obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem, a następnie do obozu w Borowiczach. Od maja 1945 r. przebywała
w obozie w Jegolsku. Powróciła do kraju w lutym 1946 r.
Skowroński Jan (brat Marii) – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. w listopadzie 1923 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Skowroński Władysław (brat Marii)60 – Kolbuszowa Dolna,
żołnierz AK, ur. 1915 r., wywieziony do obozu w Borowiczach
– Jegolsku. W domu Marii, Jana i Władysława Skowrońskich
był punkt kontaktowy AK i radiostacja. Władysław powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Skóra Józef – Kopcie, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
Skóra Józef ps. „But” – Kolbuszowa Górna, żołnierz AK,
ur. 1909 r., kapral rezerwy, dowódca plutonu AK, w końcu
1944 r. został wywieziony do obozu w Jegolsku, następnie
przebywał w obozie w Szepietowie. Zginął w obozie wiosną
1945 r. (podczas pracy w kopalni nieopatrznie stanął na
osuwisku piasku, spadł i został przysypany ziemią).
Skóra Piotr (brat Józefa Skóry ps. „But”) – Kolbuszowa
Górna, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie.
Skrzypek Jan – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, leśniczy,
podchorąży rezerwy, uczestnik kampanii wrześniowej
1939 r., aresztowany w październiku 1944 r., i przewieziony
do obozu przejściowego w Bakończycach pod Przemyślem,

Po powrocie z obozu, UB na wiosnę 1946 r. dokonywało kilkakrotnych rewizji w domu rodziny Skowrońskich. W trakcie jednej z nich
Władysław Skowroński został postrzelony w nogę, co spowodowało
u niego trwałe kalectwo.
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uciekł pomyślnie z transportu pod Gródkiem Jagiellońskim
[Zimne Wody – Sadowaja Wisznia] w drodze do obozu w Stalinogorsku61. Po ucieczce ukrywał się skutecznie przed UB
na ziemiach zachodnich Polski. W 1956 r. UB zamordowało
jego ojca.
Smyrski Jacenty – Kłapówka, żołnierz AK, ur. 1910 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r.
do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
Smyrski Stanisław – Nowa Wieś k/Kolbuszowej, nie należał
do AK, ur. 1898 r., leśniczy w Nowej Wsi i lasów hrabiego
Jerzego Tyszkiewicza. Wywieziony z Przemyśla do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Sobolewski Józef ps. „Szpak” – Kopcie, żołnierz AK, ur.
1917 r., rolnik, wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Sobolewski Józef – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1922 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Sondej Franciszek – Zielonka k/Raniżowa, żołnierz BCh, AK,
ur. 1922 r., aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Staniszewski Franciszek ps. „Bury” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. 1908 r., aresztowany i wywieziony w listopadzie
1944 r. do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym
1946 r.
Staniszewski Kazimierz ps. „Kruk” (brat Franciszka) – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1914 r., aresztowany w listopadzie
1944 r., wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Stępień Tadeusz – Majdan Królewski, żołnierz AK, ur.
1914 r., podoficer rezerwy, wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
Stolarz Franciszek – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1921 r.,
aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.

Główny organizator ucieczki, Józef Zadzierski pseud. „Wołyniak”
z Kurzyny k/Niska przemycił gwóźdź. Owym gwoździem wyżłobił
kanał w podłodze wagonu i wybił dziurę. Nocą uciekło kilkunastu
więźniów. W czasie ucieczki jednemu z nich stopa dostała się pod
koła pociągu i krzyk zaalarmował straże. Schwytano kilku uciekinierów. Siedmiu z nich zdołało zbiec, wśród nich Józef Zadzierski i Jan
Skrzypek.
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258. Sudoł Jan – Wilcza Wola, żołnierz AK, wywieziony do obozu
w ZSRR.
259. Sudoł Stanisław – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1925 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
260. Sudoł Stanisław – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1921 r., milicjant,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu
1946 r.
261. Sukiennik Ludwik – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1914 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
262. Surowiec Wawrzyniec – Ostrowy Baranowskie, żołnierz AK,
ur. 1924 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
263. Szczęch Ludwik – Wilcza Wola, żołnierz BCh, AK, ur. 1914 r.,
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
264. Szot (Szut) …?. – żołnierz placówki AK Sokołów Młp., wywieziony z Przemyśla do obozu w Jegolsku. Zmarł w obozie.
265. Szumlański Kazimierz62 – Widełka, żołnierz AK, ur. 1914 r.,
aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
266. Szyngler Tadeusz – żołnierz AK, aresztowany u Karola
Chmielowca, komendanta placówki AK w Majdanie Królewskim, dokąd przybył z Niska prawdopodobnie z tajną pocztą
AK. Został wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
267. Szwaja Jan – Górno, żołnierz AK, ur. 1923 r., aresztowany
w listopadzie 1944 r. i osadzony w więzieniu UB w Kolbuszowej. Następnie przewieziony do więzienia UB w Rzeszowie,
gdzie był torturowany. Wywieziony następnie z Przemyśla
do obozu w Borowiczach, zmarł w obozie z powodu ran po
torturach UB.
268. śnieżek Franciszek ps. „Kwiat” – Werynia, żołnierz AK, łącznik hrabiego Jerzego Tyszkiewicza, ur. 1920 r., aresztowany
we wrześniu 1944 r. i wywieziony do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
62
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269. Tęcza …? – Hadykówka, żołnierz AK, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
270. Tęcza Jan – Wola Rusinowska, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
271. Tęcza Michał ps. „Obijak” – Kopcie, żołnierz AK, ur. 1907 r.,
podoficer, dowódca plutonu dywersji AK, wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
272. Tęcza Wojciech – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1895 r., rolnik,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w marcu 1946 r.
273. Trojnacki Walerian – Ostrowy Tuszowskie, żołnierz AK, ur.
1908 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
274. Trojnacki Władysław (brat Waleriana) – Ostrowy Tuszowskie,
żołnierz AK, ur. 1906 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do
obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1945 r.
275. Tunia Julian ps. „Mars” – Kupno, żołnierz AK, ur. 1914 r.,
nauczyciel, porucznik rezerwy WP, w 1939 r. internowany
na Węgrzech. Do kraju powrócił w 1940 r. Aresztowany
w październiku 1944 r. i wywieziony do obozu w Jegolsku,
następnie do obozu w Swierdłowsku. Z obozów ZSRR powrócił do kraju w listopadzie 1947 r. W PRL był poważanym
nauczycielem – humanistą i długoletnim Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi k/Kolbuszowej (aż do wieku
emerytalnego).
276. Tupaj …? – Górno, żołnierz AK, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
277. Tupaj Franciszek ps. „Kalina” – Kolbuszowa / Górno, żołnierz
AK, ur. 1914 r., podporucznik rezerwy, w latach 1943-44
komendant placówki AK Sokołów Młp krypt. „Sosna I”.
Organizator BCh i AK na terenie Górna. Aresztowany przez
UB we wrześniu 1944 r., torturowany i wywieziony do obozu
w Jegolsku. Zmarł w obozie z powodu ran po torturach UB.
278. Tuszyński Jan – Werynia, żołnierz AK, przyjechał do Kolbuszowej w czasie okupacji niemieckiej (prawdopodobnie
wysiedleniec z Poznańskiego), pracował u hrabiego Jerzego
Tyszkiewicza. Wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
279. Tylutki Bolesław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1924 r., aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu w Borowiczach. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
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280. Tyszkiewicz Jerzy ps. „Koral” – hrabia, właściciel majątku
ziemskiego Werynia, ur. 1892 r., w Zakopanem, studiował
w Monachium. Przed I wojną światową służył w armii austriackiej, następnie w Legionach w 8 Pułku Ułanów im.
Księcia Józefa Poniatowskiego, w 1944 r. pełnomocnik rządu
i delegat Obwodu AK Kolbuszowa na Kraj, oficer wywiadu
AK (zasłużony w rozpoznaniu wyrzutni V1, V3 w Bliźnie).
Aresztowany we wrześniu 1944 r. przez NKWD i wywieziony
do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Chory na astmę, zmarł
w obozie w lutym 1945 r.
281. Ulman Wojciech – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
282. Urban Franciszek – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1912 r., rolnik, wywieziony z Przemyśla do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
283. Urban Józef – Nowa Wieś k/Kolbuszowej, żołnierz AK, ur.
1912 r., aresztowany w listopadzie 1944 r. i wywieziony do
obozu w Borowiczach – Jegolsku. Zmarł w obozie.
284. Walicki Franciszek – Górno, żołnierz AK, aresztowany
w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku.
285. Walicki Stanisław – Sokołów Młp., żołnierz AK, ur. 1920 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
286. Walicki Wawrzyniec – Sokołów Młp., żołnierz AK, aresztowany w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
287. Waligóra Zenon ps. „Nemo” – Kolbuszowa, ur. 1923 r.,
żołnierz AK, łącznik Komendy Obwodu AK Kolbuszowa –
Widełka, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do
obozu Borowicze – Jegolsk. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
288. Wąsowicz Wawrzyniec ps. „Góral” – Kolbuszowa, żołnierz AK,
ur. 1900 r., policjant „granatowy”, przybył do Kolbuszowej
przed 1939 r. z Harty (Bieszczady), referent bezpieczeństwa
Obwodu AK Kolbuszowa. Aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie
do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie
1947 r.
289. Wcisło Bronisław – Wólka Niedźwiedzka, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Jegolsku. Powrócił do kraju w marcu 1946 r.
290. Wiącek Jan – Lipnica, żołnierz AK, ur. 1899 r., chorąży WP
w 1939 r., zawodowy wojskowy, w czasie okupacji przybył do
Lipnicy wraz z rodziną z Warszawy. Wywieziony w styczniu
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1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wiewiura Franciszek63 – Trześń-Zapole, żołnierz BCh, AK,
ur. 1909 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wildhirt Jan64 - Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1898 r.,
dywersant oddziału Władysława Rożka ps. „Sawa”, aresztowany w październiku 1944 r. (wraz z synem Tadeuszem
i córką Zofią). Wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1947 r.
Wildhirt Tadeusz (syn Jana) – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. 1921 r., aresztowany w październiku 1944 r. i wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do
kraju w lutym 1946 r.
Wildhirt Zofia (córka Jana) – Kolbuszowa Dolna, członek AK,
ur. 1926 r., aresztowana w październiku 1944 r., przewieziona z Kolbuszowej do obozu przejściowego w Bakończycach
pod Przemyślem. Następnie w 1944 r. wysłana do obozu
w Borowiczach – Jegolsku, a potem do obozu w Szepietowie. Od maja 1945 r. przebywała w obozie w Swierdłowsku.
Powróciła do kraju w listopadzie 1947 r.
Wilk Jan – Zarębki, żołnierz BCh, AK, ur. 1922 r., w 1944 r.
był milicjantem, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
Wilk Jan ps. „Wierzba” – Huta Komorowska, żołnierz AK,
ur. 1908 r., podoficer WP w 1939 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. W lutym 1945 r. zbiegł z obozu
wraz z Wincentym Jaworskim z Sędziszowa Młp. i Henrykiem
Pietrusińskim z Warszawy. Ucieczka miała miejsce w czasie pracy. Wszyscy trzej zostali schwytani przez NKWD na
granicy nad Bugiem i odstawieni do obozu w Borowiczach.
Jan Wilk powrócił do kraju z obozów w ZSRR w listopadzie
1947 r.
Wilk Mieczysław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1924 r., wywieziony w 1944 r. do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Wilk Stanisław – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur. 1899 r.,

Andrzej Zagórski w swoim spisie w/w nazwisko pisze przez „ó”, tj.:
Wiewióra.
Mieczysław Godlewski w swoim spisie w/w nazwisko pisze przez „ch”,
tj.: Wildchirt.
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policjant „granatowy”, aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Wiśniowski Wojciech – Widełka, żołnierz AK, porucznik
rezerwy WP, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Wrócił do kraju w lipcu 1946 r.
Wit Józef – Kolbuszowa Górna, żołnierz BCh, AK, ur. 1912 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w październiku 1945 r.
Wlazło Andrzej – Kupno, żołnierz AK, ur. 1904 r., wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do
kraju w listopadzie 1945 r.
Własnowolski Julian ps. „Trzaska” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. 1913 r., lekarz, porucznik rezerwy WP w 1939 r.,
wywieziony do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w lipcu 1946 r. i w niedługim czasie zmarł65.
Wojda Antoni – Kupno, żołnierz AK, ur. 1926 r., aresztowany
w październiku 1944 r., więziony w więzieniu UB na zamku
w Rzeszowie, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wojda Józef – Poręby Kupieńskie, żołnierz AK, ur. 1920 r.,
uczeń gimnazjum w Kolbuszowej, wywieziony w styczniu
1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wolak Marian – Ostrowy Baranowskie, ur. 1926 r., żołnierz
AK – partyzant, łącznik oddziału „Lisa”, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju
w listopadzie 1945 r.
Wołosz Michał – Majdan Królewski, żołnierz AK, ur. 1912 r.,
żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., wywieziony w 1944 r.
do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Wójcicki Józef – Niwiska, żołnierz BCh, AK, ur. 1923 r.,
wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Wyka Antoni – Cmolas, żołnierz AK, ur. 1893 r., uczestnik
I wojny światowej, dostał się do niewoli rosyjskiej i 4 lata
spędził na zesłaniu na Syberii. Nauczyciel w Cmolasie (prowadził tajne nauczanie), od 1939 r. należał do konspiracji.
Aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu

Mieczysław Godlewski podaje, że Julian Własnowolski powrócił
z obozu w listopadzie 1945 r.
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w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Wyka Kazimierz – Widełka, żołnierz AK, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach –
Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Wyka Marcin – Wilcza Wola, żołnierz AK, ur. 1892 r., leśniczy, wywieziony do obozu w Borowiczach. Zmarł w obozie.
Zalewski Kazimierz (prawdziwe nazwisko: Kazimierz Fijałkowski) – Wilcza Wola, ur. 1923 r. w Buchaczu na Podolu,
skąd przybył. Partyzant AK, w czasie akcji „Burza” walczył
w oddziale „Sulimy” w Porębach Kupieńskich. Po wejściu
Rosjan do Kolbuszowej w 1944 r. ukrywał się u Michała
Mytycha w Weryni. Aresztowany w listopadzie 1944 r. (na
ulicy) został wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku.
Zmarł w obozie.
Ziemiański Józef – żołnierz AK, wywieziony z Kolbuszowej
w listopadzie 1944 r. do obozu w Jegolsku.
Zieliński Leon ps. „Wyspa” – Kolbuszowa Dolna, żołnierz
AK, ur. 1890 r., uczestnik I wojny światowej, ślusarz rusznikarz. W czasie okupacji niemieckiej prowadził warsztat
naprawy rowerów. W jego domu był punkt kontaktowy AK.
Tu łącznicy wszystkich placówek AK dostarczali meldunki.
Leon Zieliński wspólnie z Mieczysławem Godlewskim ps.
„Godło” szyfrowali meldunki i przekazywali do Komendy
Obwodu AK Kolbuszowa. Aresztowany w listopadzie 1944 r.,
wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił
do kraju w lutym 1946 r.
Ziemiański Józef ps. „Maczuga” – Kolbuszowa, żołnierz
AK, ur. 1914 r., oficer z 1939 r., dowódca grupy wywiadu.
Aresztowany w październiku 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku, następnie do obozu w Swierdłowsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1947 r.
Ziemiński …? – Wólka Niedźwiedzka, żołnierz AK, łącznik,
placówka AK Sokołów Młp., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Zienkiewicz Leon – Kolbuszowa, żołnierz AK, wywieziony
w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku.
Zienkiewicz Stefan – Kolbuszowa, żołnierz AK, ur. 1899 r.,
policjant „granatowy”, wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
Zięba Jozef – Wola Rusinowska, żołnierz AK, ur. 1913 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
Zuber Jan – Kupno, żołnierz AK, ur. 1907 r., aresztowany

Wywózki z Ziemi Kolbuszowskiej do obozów...

71

w grudniu 1944 r., wywieziony w styczniu 1945 r. do obozu
w Stalinogorsku. Powrócił do kraju w listopadzie 1945 r.
320. Zwolak Zbigniew – Kolbuszowa Dolna, żołnierz AK, ur.
1922 r., ślusarz, aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju
w lutym 1946 r.
321. Żarkowski Stanisław66 – Lipnica, żołnierz AK, ur. 1917 r.,
aresztowany w listopadzie 1944 r., wywieziony do obozu
w Borowiczach – Jegolsku. Powrócił do kraju w lutym 1946 r.
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Deportations from the Kolbuszowa Area
to the Camps in the Soviet Union
in the Years 1944-1945
The Kolbuszowa area shared sad and tragic fate with the
rest of the country during the time of a new rule introduced in the
summer of 1944. The following article focuses on the deportations
of Polish citizens from the area of Kolbuszowa to the camps organized and ran by the People’s Commissariat for Internal Affairs in
the Soviet Union in the years 1944-1945.
People from this area, after a short stay in the transit camp
in Bakończyce near Przemyśl, were mainly sent to the camp in
Borowicze-Jegolsk, Szepietowo, Stalinogorsk or Swierdłowsk.
The memoirs of one of those who were deported are
an important part of this article. His name was Stanisław Kądziel.
He was a Home Army soldier from Kolbuszowa (the memoirs
of the other people from Kolbuszowa who stayed in the Soviet
camps have been already published in Kolbuszowski Annual
(Rocznik Kolbuszowski): the memoirs of Mieczysław Godlewski
from Werynia-Kolbuszowski Annual, issue 4, year 1994-2000 and
the memoirs of Halina Dudzińska from Kolbuszowa- Kolbuszowski
Annual, issue 5, year 2001).
The main aim of this article is to present, as far as possible,
a complete list with the names of those who were deported from
the Kolbuszowa area to the Soviet Union in the years 1944-1945.
The author made an effort to verify the gathered material, put the
list of the names in alphabetical order, with a short biography
of the deported people, and confined herself exclusively to writing
about the Kolbuszowa region. Making this list, the author used
archival research conducted by Andrzej Zagórski from Cracow
and Mieczysław Godlewski’s own material, the prisoner from the
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camp in Borowicze. In addition, she referred to her own memory
(the author comes from Nowa Wieś, near Kolbuszowa). Verifying
the material, she also made use of information about people deported to the camps in Borowicze and świerdłowsk gathered by
Mieczysław Jędruszczak from Warsaw.

