
 

Podziemna Niepodległościowa 

 

Organizacja Młodzieżowa „Orlęta”. 

 

Kazimierz Surowiec – jeden z krzemienickich Orlaków 

                                   wspomina …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Zebrał i opracował Jan Ciba 

 

 

 

Łańcut-Krzemienica 2015 roku. 



2 | S t r o n a  
 

Orzeł Biały – godło Polski, oprócz flagi i hymnu jest symbolem 

Rzeczpospolitej Polskiej i narodu polskiego. Do tego Orła, jako symbolu 

odrębności i tradycji narodowej nawiązywały organizacje i grupy młodzieżowe, 

które już w pierwszej połowie XX wieku powstawały na ziemiach polskich.  

Orlęta Lwowskie – jedna z tych organizacji, która powstała w 1918 roku, 

kiedy to młodzi chłopcy w czasie tworzenia się państwa polskiego, po I wojnie 

światowej stawali do walki w obronie swojego miasta przed Ukraińcami. 

Przelewali krew w imię patriotycznego hasła „Służba Bogu i Ojczyźnie” także  

w czasie obrony kraju przed bolszewicką nawałą w 1920 roku. Bohaterowie tej 

organizacji – uczniowie i studenci lwowscy, którzy poświęcili życie narodowej 

sprawie spoczywają na słynnym dla Polaków Cmentarzu Obrońców Lwowa, 

zwanym Cmentarzem Orląt we Lwowie. 

Niemal równolegle i w tej samej sprawie – w obronie polskości i swojego 

miasta przelewała krew i oddawała życie młodzież przemyska , która zasłynęła 

jako Przemyskie Orlęta. Organizacja ta stworzona ochotniczo z młodzieży 

skautowskiej II Gimnazjum na Zasaniu w pierwszej połowie listopada 1918 roku 

z bronią w ręku toczyła regularne walki z Ukraińcami, broniąc przed nimi 

Przemyśla. Podjęła działania już 1 listopada, zajmując dworzec kolejowy, co 

zabezpieczyło miasto przed napływem wojsk austriackich, niemieckich  

i ukraińskich. Młodzi ludzie byli inspiracją dla mieszkańców i polskich żołnierzy 

w tych bohaterskich zmaganiach. W czasie walk trwających do połowy grudnia 

1918 roku poległo wielu przemyskich uczniów. Miasto zostało obronione, 

powstrzymane zostały dalsze ataki Ukraińców. Część przemyskiej młodzieży 

ruszyła z odsieczą dla broniącego się Lwowa. Pamięci Orląt Przemyskich 

poświęcono pomnik odsłonięty w Przemyślu w 1938 roku, zniszczony  

z inicjatywy środowiska ukraińskich nacjonalistów w 1940 roku, odbudowany  

w nowej lokalizacji w 1994 roku. Grobowiec Orląt Przemyskich znajduje się na 

Cmentarzu Głównym w Przemyślu. 

Polska młodzież zrzeszona w takich patriotycznych organizacjach jak 

Orlęta Lwowskie i Orlęta Przemyskie - w przełomowym okresie, gdy upadły 

państwa zaborcze i gdy decydowały się losy Narodu i Państwa Polskiego 

ratowała sytuację pod względem politycznym i militarnym. Młodzież ta składała 

ofiarę życia i krwi przelanej na ołtarzu Ojczyzny. Orlęta Lwowskie i Przemyskie 

Orlęta były wzorem dla polskiej młodzieży w okresie międzywojennym. Ich 
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patriotyzm i bohaterstwo stały się ważnymi czynnikami wychowania 

obywatelskiego. Zaowocowało to w czasie II wojny światowej i w pierwszych po 

niej latach, gdy po zakończeniu eksterminacji narodu polskiego przez 

niemieckiego okupanta rozpoczęło się komunistyczne, narzucone przez ZSRR 

podporządkowywanie Polski i Polaków jedynej „słusznej” ideologii. Przeciwnicy 

tej doktryny powinni być zdaniem nowej władzy wyeliminowani. Zaczęły się 

aresztowania przeciwników politycznych, głównie byłych członków Armii 

Krajowej, szykowano się do rozprawy z kościołem katolickim. W szkołach i na 

uczelniach wprowadzono wychowanie w duchu komunistycznym, fałszując 

historię. Ten stan nie mógł być akceptowany przez znaczną część polskiego 

społeczeństwa. Wobec stalinowskiego terroru zaczęły powstawać w kraju 

młodzieżowe organizacje niepodległościowe. Tylko na Rzeszowszczyźnie  

w latach 1944 – 1956 powstało dwadzieścia osiem takich organizacji. Niektóre  

z nich nawiązywały w nazwie do symboliki Orląt Lwowskich. Największą 

organizację w naszym regionie założyła grupa uczniów Państwowego 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Wiosną 1947 

roku założono tutaj patriotyczną organizację pod nazwą „ Tajna Organizacja 

Młodzieżowa Orlęta”. Opracowano jej statut i określono strukturę. Rota 

przysięgi, którą składali przystępujący do organizacji brzmiała „Przysięgam Panu 

Bogu Wszechmogącemu i Królowej Korony Polskiej, że chcę być wiernym  

i posłusznym prawom naszym. Przysięgam bronić wiary i Ojczyzny naszej, nie 

splamić honoru Orląt. Tak mi Panie Boże dopomagaj, który też mnie w dzień 

sądny i wszystek świat sądzisz będziesz”. Zgodnie ze statutem wszyscy 

członkowie Orląt zobowiązani byli do: 

 - wierności w służbie Bogu i Ojczyźnie, 
- dotrzymania bezwzględnej tajemnicy, 

- karności i zaufania wobec swoich przełożonych, 

- moralnego zachowania, 

- postępowania w imię hasła: Ojczyzna – Nauka – Cnota. 

 

Stopniowo grupa zaczęła się rozrastać ilościowo i terytorialnie. Pod 

koniec istnienia liczyła 18 oddziałów skupiających w swych szeregach ponad 

100 członków. Organizacja działała w powiatach: Nisko, Łańcut, Stalowa Wola, 

Biłgoraj, Rzeszów, Brzozów. Na czele „Orląt” stała Komenda Główna Organizacji 

krypt. „Sarny” z siedzibą w Rudniku. Kierowała ona całością działalności 
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organizacji. Komendantem Głównym „Orląt” był jej założyciel, uczeń 

Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku – Stanisław 

Mandecki. W jednym z numerów pisma „Pobudka”, wydawanego przez 

członków organizacji czytamy m. in. : „Dnia 6.V.1947 r. powstała nasza 

organizacja „Orląt”, która ma na celu walczyć o niepodległość Polski 

Chrystusowej, która stoi na straży moralności i przeszkadza rozprzestrzenieniu 

się komunizmowi”. …. My Orlęta, którzy budujemy nową Polskę Niepodległą, 

budujemy ją dla prawdziwych Polaków, taką jakiej pragnie Naród Polski, który 

był zawsze przedmurzem chrześcijaństwa i będzie nim”. Cele, jakie stały przed 

organizacją już w momencie jej założenia, podkreślano w pięćdziesiątą rocznicę  

powstania „Orląt”. Na tym jubileuszowym spotkaniu Orlaków, które 26 lipca 

1997 roku odbyło się w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie, wywodzący się  

z I Łańcuckiego Liceum Ogólnokształcącego Ludwik Machowski w swoim 

wystąpieniu powiedział m. in.: „Wystąpień zbrojnych było mało, lecz praca 

nasza nastawiona była przede wszystkim, na budzenie świadomości narodowej 

Polaków, jak miłości Boga Kościoła i Ojczyzny. Cechowała nas tężyzna ciała  

i ducha, energia i siła zdolna przekuwać nowe wartości Narodu. Walczyliśmy nie 

tylko mieczem ze stali ale też mieczem intelektu. Wierzyliśmy, że oba te miecze 

przyniosą dobro, sprawiedliwość, siłę i wielkość Najjaśniejszej naszej 

Rzeczpospolitej”. 

W końcu 1947 roku organizacja powstała w szkołach średnich Łańcuta: 

Gimnazjum i Liceum Mechaniki Rolnej (Późniejsze Technikum Mechaniki Rolnej, 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa) oraz Państwowym Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza. Oddział łańcucki był jednym z czterech  

i nosił nazwę „Westerplatte”. W jego skład wchodziły placówki pod 

kryptonimami: „Lwów”, „Zorza I”, „Wierch”, „Przełęcz”, „Pogoń”, „San”, 

„Wiśnia” (dostępne materiały źródłowe potwierdzają działanie oddziałów 

„Lwów” i „Zorza”, pozostałe na podstawie relacji członków organizacji). 

Placówka była najmniejszą jednostką organizacyjną i w założeniu liczyła do 

pięciu osób. Obowiązywała pełna konspiracja; członkowie placówek nie znali 

składu innych grup. Na czele łańcuckiego oddziału stali: Michał Tofilski 

„Jagiełło”, Jan Balawejder „Kurt”, Stanisław Wawrzonek „Strzała” i Ludwik 

Machowski „Pancerny”. 
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Orlęta na grunt łańcucki przeniósł Michał Tofilski – uczeń Gimnazjum i Liceum 

Mechaniki Rolnej w Łańcucie. Wciągnął on do organizacji Ludwika 

Machowskiego, a ten z kolei zwerbował kolegów z Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego im. H Sienkiewicza.  

W działalności łańcuckich „Orląt” zaznaczyli swój udział młodzi chłopcy – 

uczniowie łańcuckich szkół średnich mieszkający w Krzemienicy i pobliskiej 

Czarnej. Musieli oni przeżyć gehennę śledztwa oraz represji w czasie odbywania 

kary więzienia i społecznego wykluczenia, jakie stosowała w stosunku do nich 

ówczesna władza, po ujawnieniu organizacji. 

Do Orląt należała głównie młodzież katolicka w wieku 16 – 25 lat, o nie 

zawsze sprecyzowanej orientacji politycznej. Organizacja miała podjąć walkę  

z antypolską i antychrześcijańską ideologią i propagandą bolszewicką oraz 

przeciwstawiać się ówczesnej władzy komunistycznej. Idea walki zbrojnej nie 

była pierwszoplanowym zadaniem Orląt , chociaż jej nie wykluczano. Głównym 

celem tej organizacji w walce o niepodległość było podtrzymywanie na duchu  

i utwierdzanie młodzieży w patriotyzmie. Służyła temu m.in. działalność 

szkoleniowa. Prowadzono kursy z zakresu historii Polski, ideologii 

antykomunistycznej, literatury polskiej, polityki. Były też szkolenia wojskowe: 

budowa broni, organizacja sabotażu i dywersji. Prowadzono mały sabotaż; 

zrywano komunistyczne obwieszczenia, afisze i transparenty, niszczono 

czerwone flagi, wykonywano w miejscach publicznych patriotyczne napisy. 

Wysyłano także listy pogróżkowe, które miały na celu zastraszenie  

i wymuszenie od aktywnych działaczy komunistycznych zaprzestania pracy na 

rzecz systemu. W sprawozdaniu z działalności istniejącej na terenie Łańcuta 

placówki „Zorza” jej komendant Wiesław Szpunar „Kruk” podaje m.in. iż  

„w okresie od kwietnia 1948 do stycznia 1949 podległe mu „Orlęta” rozwiesiły 

na terenie Łańcuta i okolicznych miejscowości 20 afiszy o treści 

antykomunistycznej, ponadto zdarto i zniszczono propagandowych plakatów 

komunistycznych tyle samo oraz jedną czerwoną flagę, natomiast ulotek w tym 

okresie rozdano około 500 sztuk”. Członkowie organizacji zbierali informacje o 

nadgorliwych aktywistach partyjnych, urzędnikach i funkcjonariuszach. 

Niektórzy gromadzili broń, materiały wybuchowe, amunicję i granaty, które 

zbierali w opuszczonych przez niemieckie wojsko magazynach w lesie  

w Dąbrówkach. Ukrywano je w dziuplach drzew rosnących na brzegach Starego 
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Wisłoka lub w przydomowych sadach. Prowadzono także dział publicystyczny, 

który wydawał czasopisma „Pobudka” i „Świt”. W statucie organizacji, 

określone jako formy działalności były zbiórki i odprawy. Organizowano je  

w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Prowadzone były  

w mieszkaniach członków organizacji, w parku, lesie, rzadziej w szkolnych 

bursach.  

           Z działalności zbrojnej łańcuckiego oddziału jedynym akcentem była akcja 

polegająca na konfiskacie kasy państwowej w Łukawcu z przeznaczeniem jej na 

cele organizacji. Oto jak zdarzenie to opisuje komendant posterunku MO  

w Trzebownisku sierżant Jan Krawczyk: „5 października 1949 roku o godz. 9.20 

Posterunek Milicji Obywatelskiej w Trzebownisku pow. Rzeszów otrzymał 

telefoniczne zawiadomienie z Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  

w Jasionce o napadzie na kasjera tejże instytucji i kradzieży utargu ze skupu 

żywca zwierzęcego w gromadzie Łukawiec, w kwocie 303 435 zł”. Według 

meldunku z akcji jaki sporządzono w PUBP „po powiadomieniu Powiatowej 

Komendy MO i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie 

na miejsce zdarzenia wysłano 10 osobową grupę pościgową składającą się  

z funkcjonariuszy UB i MO. Kontakt wzrokowy ze sprawcą kradzieży nawiązano 

w miejscowości Krzemienica pow. Łańcut. W wyniku wymiany strzałów został 

on ranny w brzuch, a znalezione przy nim dokumenty na nazwisko Balawajder 

Jan (ur. 18 lutego 1931 roku w Markowej pow. Przeworsk), zamieszkały 

czasowo w Łańcucie, legitymacja szkolna łańcuckiego Państwowego Gimnazjum 

i Liceum Ogólnokształcącego oraz szczególnie notatki z adresami kolegów 

szkolnych, przyniosły w ciągu kilku najbliższych dni falę aresztowań wśród 

młodzieży szkolnej z Łańcuta, a później także z innych miejscowości 

województwa Rzeszowskiego i zapoczątkowały kilkumiesięczne śledztwo 

przeciwko członkom „nielegalnej” organizacji młodzieżowej „Orlęta”. Akcja  

w Łukawcu zorganizowana została na polecenie Komendanta Głównego 

„Orląt”, który wydał rozkaz zdobycia przez odział „Westerplatte” na terenie 

Łańcuta lub pobliskich miejscowości środków pieniężnych na działalność 

organizacyjną. Członkowi dowództwa tego oddziału Janowi Balawejdrowi  

ps. „Kurt” przekazano dwa automaty, a później jeszcze dwa pistolety mające 

stanowić uzbrojenie grupy podczas akcji. Akcję wykonała trzyosobowa grupa 

pod dowództwem Jana Balawejdra, a uczestniczyli w niej także Bronisław Kulka 

ps. „Leśny” i Jan Michno ps. „Piękny” – obaj z Czarnej. Pozyskane w wyniku 
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napadu pieniądze Balawejder przekazał Bronisławowi Kulce, który odjechał  

z Łukawca na rowerze, a pieniądze ukryto u trzeciego z uczestników akcji – Jana 

Michny. Według relacji członków organizacji, funkcjonariusze UB i MO ze 

wspomnianej „grupy pościgowej „ zrobili zasadzkę w szynku u Bara, 

znajdującym się przy moście w Krzemienicy - Chodakówce. Uciekający  

z Łukawca Jan Balawejder nie znał dobrze terenu i posuwał się wzdłuż Starego 

Wisłoczyska w kierunku Krzemienicy, a zasadzający się ubowcy i milicjanci 

dopadli go w zabudowaniach po zachodniej stronie stawu z kapliczką. Ciężko 

postrzelili uciekającego „Kurta” w brzuch i został on aresztowany. Zabrano mu 

dwa pistolety – znaleziono przy nim także legitymację szkolną i notatki, wśród 

których było kilka adresów. Jan Balawejder nie wydał na miejscu swoich 

kolegów. Przewieziono go do szpitala WUBP w Rzeszowie, gdzie poddano 

operacji. Kilkakrotnie przesłuchiwany (ostatni raz 12 października) po kilku 

dniach zmarł w szpitalu 14 października 1949 roku. Naocznym świadkiem jego 

śmierci był ks. Zborowski Stanisław, leżący w szpitalu jako więzień  

(ks. Zborowski po wyjściu z więzienia był proboszczem w parafii Słocina,  

a później w parafii Izdebki). Pozostałym uczestnikom akcji w Łukawcu udało się 

zbiec, jednak niedługo zostali aresztowani, zarówno Jan Michno, jak i Bronisław 

Kulka. W ciągu kilku następnych dni „w wyniku szybkiego operatywnego 

śledztwa, zlikwidowano przez aresztowanie kolejnych członków organizacji”. 

Wśród nich byli mieszkający w Czarnej Edward Rejman i Julian Haładyj. Wkrótce 

aresztowania objęły większość członków organizacji w kilku powiatach 

województwa. Doprowadziły do tego bezwzględne tortury jakie stosowano 

podczas śledztwa wobec pierwszych aresztowanych. Okazało się też po 

pewnym czasie, że jeden z założycieli organizacji współpracował z UB i ujawnił 

niektóre wiadomości. 

Jednocześnie prowadzone było śledztwo z udziałem funkcjonariuszy 

Sekcji 4 Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  

w Rzeszowie. „Rozpracowanie” organizacji Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa  

w Łańcucie traktował jako sukces w swojej operacyjnej działalności, co  

w sprawozdaniu miesięcznym opisywał następująco: „ Na terenie tut. Powiatu 

działała nielegalna organizacja młodzieżowa pod nazwą „Orlęta”, 

organizowana na terenie szkół średnich spośród uczni. Hasłem tej organizacji 

było „Bóg i Ojczyzna”, a celem jej zwalczanie rozszerzających się wpływów 

komunizmu w Polsce w obronie religii katolickiej. Członkowie jej mieli działać 
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uświadamiająco w tym kierunku na młodzież poprzez szeptaną propagandę  

i inspirację. Organizacja przejawiała ożywioną działalność w okresie 

międzynarodowych uroczystości robotniczych, np. 1 maja 1949 ., kiedy to 

rozklejano wrogie napisy, jak „Precz z żydokomuną” i ulotki „Seria A” 

skierowane do młodzieży, aby nie uczęszczała na zebrania czerwonej organizacji 

ZMP, nie podnosiła okrzyków na cześć przywódców międzynarodowego 

proletariatu i nie śpiewała „Międzynarodówki”. Kolportowano prasę nielegalną 

„Pobudka”. Do wybitniejszych działaczy demokratycznych wysyłano pogróżki 

opatrzone pieczęcią okrągłą Głównej Komendy „Orląt”. Celem zdobycia 

funduszy na cele organizacyjne członkowie tejże Spółdzielni (sic ! podkreślenie 

autora) dokonywali napadów na spółdzielnie, kasy na stacjach kolejowych, kasy 

nadleśnictw”. 

Za przynależność do „Orląt” aresztowano 27 osób spośród uczniów szkół 

średnich z Łańcuta oraz byłych uczniów tych szkół przebywających na studiach 

w Krakowie, Elblągu i Wrocławiu. Dopiero w grudniu aresztowano Michała 

Skrobacza ps. „Sęp” s. Antoniego z Krzemienicy. Był on już w tym czasie 

studentem Politechniki Gdańskiej. Swoje losy tego okresu i losy kolegów – 

Orlaków Michał Skrobacz opisuje w „ Monografii Gimnazjum i Liceum im.  

H. Sienkiewicza w Łańcucie 1907 - 2007”. Jak już wspomniano, do organizacji 

„Orląt” należeli w tym czasie i zostali aresztowani także uczniowie łańcuckich 

szkół, pochodzący z terenu obecnej gminy Czarna, a byli to: Jan Michno, 

Bronisław Kulka, Edward Rejman, Julian Haładyj. Szczegółowo traktuje o tym 

wywiad z Edwardem Rejmanem przeprowadzony przez Janinę Haładyj – Różak 

zamieszczony na stronie internetowej: http://okupowanamlodosc-

animator.blogspot.com/2011/12/edward-rejman-by-w-klatce.html  

Wszyscy aresztowani zostali poddani okrutnym przesłuchaniom. Znęcano 

się nad nimi fizycznie i psychicznie. Bicie, głodzenie pozbawianie snu, 

przetrzymywanie w zimnym karcerze, straszenie zastrzeleniem, grożenie 

zaaresztowaniem członków rodziny, miało zmusić do zeznań, lub wymusić 

potwierdzenie wersji wydarzeń wcześniej przyjętych przez śledczych.  

W działaniach „śledczych” Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  

w Łańcucie okrucieństwem wobec aresztowanych wyróżniali się 

funkcjonariusze tego Urzędu chor. Stefan Golonka i por. Ignacy Pacia. 

http://okupowanamlodosc-animator.blogspot.com/2011/12/edward-rejman-by-w-klatce.html
http://okupowanamlodosc-animator.blogspot.com/2011/12/edward-rejman-by-w-klatce.html
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Już w styczniu 1950 roku rozpoczęły się procesy łańcuckiej młodzieży 

przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Wcześniej, bo 11 listopada 

1949 roku WSR w Rzeszowie skazał niebędącego członkiem organizacji, lecz  

z nią współdziałającego, mieszkającego w Czarnej magazyniera broni, 

Władysława Barnata. Skazano go na 8 lat więzienia. W zredagowanych przez 

oficerów śledczych PUBP w Łańcucie i zaakceptowanych przez Wojskową 

Prokuraturę Rejonową aktach oskarżenia wszystkim aresztowanym zarzucono 

przede wszystkim przynależność do nielegalnej organizacji „usiłującej zmienić 

przemocą ustrój Państwa Polskiego „. Niektórych oskarżono o nielegalne 

posiadanie broni, lub tylko o niepowiadomienie o istnieniu nielegalnej 

organizacji. W kilku następujących po sobie procesach Wojskowy Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie skazał na kary bezwzględnego więzienia wszystkich 

aresztowanych. Dla lepszego efektu propagandowego jedną z rozpraw 

prowadzono na sesji wyjazdowej w Łańcucie. Odbyła się ona w sali łańcuckiej 

„Gwiazdy” (obecnie ul. Danielewicza – przyp. autora) w dniach 20 – 22 grudnia 

1949 roku. Sądzono wtedy siedmiu oskarżonych, a wśród nich wspomnianych 

Bronisława Kulkę, Jana Michnę i Edwarda Rejmana. Przebieg rozprawy był 

nagłaśniany na zewnątrz budynku, a „publicznością” było społeczeństwo 

Łańcuta i przymuszona do udziału młodzież szkół średnich. W czasie rozprawy 

starano się ze wszech miar ośmieszyć i zdeprecjonować wartości ideowe 

„Orląt”, a członków organizacji ukazać jako bandę niebezpiecznych wyrostków. 

Ten proces – pokazówka nie przyniósł spodziewanych rezultatów, wręcz 

przeciwnie – wzbudził u mieszkańców Łańcuta współczucie i litość dla 

sądzonych. Kolejnymi wyrokami Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie 

oskarżeni członkowie łańcuckich „Orląt” zostali skazani na kary od jednego do 

dziesięciu lat więzienia. Większość z nich otrzymała długoletnie wyroki. 

Pochodzący z Krzemienicy Michał Skrobacz ps. „Sęp” s. Antoniego i Anny  

z d. Skrobacz ur. 26. IX.1929 roku – skazany został na dwa lata i sześć miesięcy 

więzienia. W stosunku do pochodzących z Czarnej członków organizacji 

zasądzono : 

 Jan Michno ps. „Sosna”, „Piękny” s. Józefa i Katarzyny z d. Szczęch,  

ur. 28.V.1930 roku w Nowym Borku. Skazany łącznie na dziewięć lat 

więzienia, pozbawienie praw publicznych i honorowych na pięć lat oraz 

przepadek mienia (po zastosowaniu amnestii karę złagodzono do  

sześciu lat więzienia, zwolniony warunkowo 8 czerwca 1954 roku). 
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 Bronisław Kulka ps. „Leśny”, „Janosik” s. Józefa i Zofii z d. Barnat,  

ur. 7.II.1928 roku w Czarnej. Skazany na dziewięć lat więzienia, 

pozbawienie praw publicznych i honorowych na pięć lat oraz przepadek 

mienia (po zastosowaniu amnestii karę złagodzono do sześciu lat 

więzienia, zwolniony warunkowo 11 maja 1954 roku). 

 Edward Rejman ps.”Żeglarz” s. Józefa i Marii z d. Michno ur. 30.IV.1932 

roku w Czarnej. Skazany na siedem lat więzienia, pozbawienie praw 

publicznych i honorowych na dwa lata oraz przepadek mienia (po 

zastosowaniu amnestii karę złagodzono do czterech lat więzienia, 

zwolniony warunkowo 11 sierpnia 1953 roku). 

 Julian Haładyj ps. „Pilot” ur. 24.VIII.1930 roku w Czarnej. Skazany na pięć 

lat więzienia (na mocy amnestii karę złagodzono do trzech lat i czterech 

miesięcy więzienia, zwolniony 18 sierpnia 1953 roku).  

Kary więzienia „Orlęta” z Łańcuta odbywały w więzieniach i Ośrodkach Pracy 

Więźniów dla „wrogów ludu”, m.in. we Wronkach, Fordonie, Rawiczu, 

Potulicach, Łagiewnikach, Strzelcach Opolskich, Wesołej, Sosnowcu, Brzezinach, 

Jelczu oraz w Więzieniu Progresywnym w Jaworznie, nierzadko w pawilonach  

o zaostrzonym rygorze. 

Sukces, który odniosły organy bezpieczeństwa, likwidując organizację 

„Orlęta” nie był satysfakcjonujący w stu procentach, ponieważ nie udało się 

aresztować wszystkich członków organizacji, a wśród nich komendanta 

oddziału „Westerplatte” M. Tofilskiego, a także ustalić rzeczywistej struktury 

organizacyjnej „Orląt”. Obrońcy „porządku demokratycznego” poszukiwali więc 

dalszych śladów „Orląt”. Prawdopodobnie za sprawą zwerbowanego na teren 

Łańcuta informatora, organy bezpieczeństwa otrzymały doniesienie, według 

którego uczniowie Liceum Mechaniki Rolnej Jerzy Nabagło, Emil Kunysz  

i Zdzisław Kurz mieli kontaktować się z członkami dowództwa oddziału 

„Westerplatte” M. Tofilskim i J. Balawejdrem. 
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Trójka krzemienickich „Orląt”. Od lewej Antoni Kontek, Zdzisław Sobek, Kazimierz Surowiec. 

 

W związku z tym, początkiem 1951 roku rozpoczęła się kolejna fala 

aresztowań łańcuckiej młodzieży. W tej grupie znaleźli się czterej chłopcy  

z Krzemienicy: Kazimierz Surowiec s. Józefa i Zofii z d. Ciba ur. 5 czerwca 1932 

roku w Krzemienicy, Zdzisław Sobek s. Józefa i Anny z d. Ruszel ur. 17 listopada 

1930 roku w Krzemienicy, Antoni Kontek s. Stanisława i Anny z d. Pasierb  

ur. 1932 roku w Krzemienicy, Stefan Baran s. Józefa i Karoliny z d. Jabłońska  

ur. 1932 roku w Krzemienicy. Jako pierwszy, podejrzany o nielegalną 

działalność, 25 stycznia 1951 roku w Łańcucie , jak stwierdzono w meldunku 

specjalnym do Naczelnika Wydziału IV MBP, (Łańcut 3.II 1951 roku) „został 

tajnie zdjęty w celu operatywnego wykorzystania, członek tegoż środowiska 

Stefan Baran, pracownik PZGS w Łańcucie, członek Związku Młodzieży Polskiej, 

który na trzeci dzień pobytu w Wydziale V WUBP przyznał się, że od 

października 1950 r. należy do nielegalnej organizacji pod nazwą „Orlęta” 

powstałej po wyrokach zlikwidowanej przez nas w 1949 r. Komendy Głównej 

„Orląt”. W czasie przesłuchań Stefan Baran miał wskazać dziewięciu członków 

organizacji wraz z dowództwem. Kolejne aresztowania nastąpiły 27 stycznia 

1951 roku . Tym razem w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Łańcucie znaleźli 

się Jerzy Nabagło i Emil Kunysz. Obu przypisano funkcje komendanta i zastępcy 

komendanta „nowej organizacji „Orlęta” , która powstała jako „przedłużenie” 

organizacji „Orlęta” zlikwidowanej w 1949 roku, w celu odwetu za poprzednie 

aresztowania”. 28 stycznia aresztowani zostali Kazimierz Surowiec , Zdzisław 

Sobek i Antoni Kontek z Krzemienicy. Stosując przymus fizyczny  

i psychiczny, prowadzący śledztwo funkcjonariusze PUBP w Łańcucie, wśród 



12 | S t r o n a  
 

których za przyzwoleniem szefa PUBP por. Józefa Janickiego szczególnym 

okrucieństwem wyróżniali się wspomniani już chor. Stefan Golonka  

i por. Ignacy Pacia - doprowadzili do sytuacji, w której o przynależność do 

nowych „Orląt” oskarżonych zostało w sumie 19 osób. Ustalono również, że 

„organizacja „Orlęta” dzieliła się na cztery placówki; placówka Krzemienica, 

placówki – Łańcut, Sonina i Przeworsk”. O skali stosowanych represji świadczy 

fakt, że S. Golonka groził J. Nabagle „aresztowaniem matki i wtrąceniem jej na 

długie lata do więzienia, jeśli nie potwierdzi wysuniętych przez nich sugestii”.  

W areszcie znalazł się też ojciec jednego z aresztowanych, którego 

podejrzewano o przechowywanie tajnego archiwum organizacji. Podobnie jak 

w 1949 roku, również ta grupa aresztowanych poddana została w śledztwie 

okrutnym przesłuchaniom. Aresztowaną młodzież przetrzymywano w czasie 

śledztwa w piwnicach budynku zajętego na Urząd Bezpieczeństwa. Na areszt 

wykorzystywano pomieszczenia przystosowane na cele więzienne przez 

niemiecką policję, która miała tutaj swoją siedzibę w okresie okupacji 

hitlerowskiej (jest to budynek, w którym mieści się obecnie Komenda 

Powiatowa Policji w Łańcucie). Cele były ciemne, zimne i cuchnące za sprawą 

nieszczelnej kanalizacji. Ich wyposażenie stanowił jedynie „kibel” oraz 

drewniana prycza, na której aresztanci spali we własnych ubraniach. Nie było 

mowy o utrzymaniu podstawowej higieny osobistej. Zaraz po aresztowaniu 

młodzi ludzie, głośnym wrzaskiem, kopaniem i biciem byli „wprowadzani we 

właściwą atmosferę” miejsca tej reżimowej instytucji. Oszołomiony i nie bardzo 

wiedzący, co się z nim dzieje aresztant, zanim zdążył ochłonąć był wzywany na 

przesłuchanie i wtedy zaczynała się prawdziwa „obróbka „ fizyczna i psychiczna 

młodego człowieka. Wszystkie chwyty były dozwolone. Przesłuchania odbywały 

się dwa, a nawet trzy razy na dobę. Przesłuchiwano również nocą. Polegały one 

na biciu i znęcaniu się nad więźniem. Bito w celu wymuszenia zeznań, ale także 

dla samego bicia, aby „spuścić sk… synowi wp…l”. Ubecy katowali swe ofiary 

pięścią i kantem dłoni, bili po twarzy, głowie, szyi i klatce piersiowej, gdzie 

popadło, przewodem elektrycznym, pogrzebaczem, pistoletem, łopatką do 

węgla, kablem. Kopali w goleń, kość ogonową, podbrzusze. Zmuszali do 

siedzenia na nodze od taboretu, pod światłem żarówki o dużej mocy, 

wykonywania wyczerpujących pompek i przysiadów. Na „odpoczynek” 

wysyłano często skatowanego aresztanta do mieszczącej się w piwnicy, 

malutkiej i zawilgoconej ciemnicy, gdzie brakowało powietrza i nie było na czym 
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usiąść. Na zakończenie śledztwa wzywano więźniów na przesłuchanie do 

„sędziego śledczego” , który czytał głośno końcowy „protokół z przesłuchania”, 

w którym były oczywiste bzdury i niedorzeczności, do których „przyznawał się” 

aresztowany. Po tak zakończonym śledztwie wywożono więźniów do Rzeszowa 

„na zamek”, w którym to więzieniu przebywali w zbiorowych celach, gdzie 

przyszło im czekać na rozprawę sądową. Dopiero wtedy po raz pierwszy od dnia 

aresztowania zostali wykąpani i przebrani w czystą bieliznę więzienną. 

Nieludzkie, okrutne traktowanie rozpoczynające się już w chwili aresztowania 

trwało przez całe trwające trzy miesiące śledztwo, a także po wydanych już 

wyrokach.  

 

 
Kazimierz Surowiec z rodzicami i młodszym bratem Jankiem. Przed aresztowaniem. 

 

Gehennę, jaką przeżył od dnia zabrania z domu przez ubowców, tak 

opisuje w swoich wspomnieniach jeden z aresztowanych krzemieniczan – 

Kazimierz Surowiec: „Dnia 28 stycznia 1951 roku zostałem aresztowany przez 

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie pod zarzutem 

przynależności do nielegalnej organizacji młodzieżowej Orlęta. Aresztowali mnie 

w nocy oficerowie śledczy PUBP w Łańcucie Stefan Golonka i Antoni Bukowy. Po 

przeprowadzeniu rewizji w domu, przy obecności zażądanego przez nich 

świadka, a którym była moja ciocia Józefa Welc, (podczas rewizji musiałem 

klęczeć twarzą do ściany) po przeszukaniu szaf, szuflad w kredensie, spiżarki, 

przekartkowaniu wszystkich książek, zeszytów i zapisków (byłem posądzony  

o posiadanie broni) kazano mi się ubrać, wtrącono mnie do „suki” i zabrano na 

przesłuchanie. W domu zostali rozpaczający Rodzice i nieletni brat. Po drodze 
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pojechaliśmy do domu mojego kolegi Zdzisława Sobka, gdzie również 

przeprowadzono rewizję, a Zdzicha zabrano razem ze mną do PUBP w Łańcucie. 

Zaczęła się moja gehenna. W PUBP (w budynku gdzie obecnie znajduje się 

policja) osadzono mnie w celi mieszczącej się w piwnicy. Przebywałem tam 

przez trzy miesiące. Moimi oprawcami wymuszającymi pod presją zeznania byli 

śledczy Antoni Bukowy i Ignacy Pacia. Oprócz nich przesłuchiwali mnie również 

inni, dla mnie obcy, którzy przyjeżdżali raz, lub dwa razy w tygodniu, 

przypuszczalnie na podmianę z innego Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas 

śledztwa stosowano bardzo „urozmaicone” metody, a przebiegało ono np. tak: 

taboret odwracano do góry nogami, a na jednej jego nodze kazano mi siedzieć  

i trzymać ręce oparte na kolanach, albo uniesione do góry. Tak siedząc bez 

możliwości zmiany pozycji musiałem długimi godzinami wysłuchiwać epitetów 

pod moim adresem oraz gróźb z żądaniami przyznania się do przynależności do 

organizacji Orlęta , jaki cel miała organizacja i kto jeszcze do niej należy. Gdy 

takie fizyczne i psychiczne umęczenie nie przynosiło rezultatu, stosowano inne 

metody, np. „kucie konia„ . Polegało ono na biciu metalowym prętem w gołą 

piętę postawionej na taborecie stopy, na przemian raz lewej, raz prawej. 

Sprawiało to ból nie do wytrzymania. Po takim zabiegu trudno było stać,  

a dokładano jeszcze kilka uderzeń po łydkach. Zmęczony śledczy oddawał mnie 

pod „opiekę” klucznika, z poleceniem, by „wymoczył mi nogi”, bo cierpię na 

reumatyzm. Oznaczało to wylanie na mnie kubła zimnej wody przed 

wepchnięciem do celi. Nie zdążyłem jeszcze ochłonąć w celi po tym 

maltretowaniu, a klucznik znów wzywa na przesłuchanie, ale już do innego 

gabinetu na pierwszym piętrze. Za stołem, na którym na talerzu leżą pachnące 

kanapki z wędliną i stoi kufel piwa siedzi śledczy i przyjaznym głosem zwraca się 

do mnie: „siadaj (oczywiście na nodze odwróconego taboretu), może coś 

przekąsisz, bo na pewno jesteś głodny. Przyznaj się, że byłeś członkiem 

organizacji i kto jeszcze do niej należał. Jak się przyznasz, to jeszcze dziś cię 

zwolnimy i wrócisz do domu. Jeżeli się nie przyznasz, a udowodnimy ci winę, to 

zgnijesz sk….nu w tych piwnicach i matka zabierze cię stąd w trumnie. Jeśli 

uważasz, że nie masz z tą organizacją nic wspólnego i jesteś niewinny, to masz 

papier i pisz”. Musiałem pisać pod dyktando i podpisać, że ja Surowiec 

Kazimierz, z chwilą udowodnienia mi winy przyjmuję najwyższy wymiar kary,  

tj. karę śmierci. Zapach kanapek, a przede wszystkim widok napoju w kuflu 

wzmagały uczucie głodu i pragnienia, potęgując fizyczne umęczenie. Karmiono 
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nas przeważnie słonymi śledziami, takimi prosto z beczki, ograniczając przydział 

wody. Byłem tak spragniony, że zdrapywałem szron z okienka i lizałem mokre 

paznokcie. Po krótkim „grzecznościowym” wstępie śledczy nagle przechodził 

metamorfozę i zaczynał przesłuchanie w innym stylu – pełne nienawiści  

i sadyzmu. Kazał mi stanąć twarzą do ściany, a on zza biurka rzucał we mnie 

ważącym ok. 5 kg workiem wypełnionym piaskiem. Był to tzw. „rzut kulą”. 

Worek trafiał mnie w plecy, a najczęściej w głowę. Po każdym rzucie musiałem 

worek podnieść i podać oprawcy. Po takiej zabawie „dla rozluźnienia” były 

skoki, żabki, a gdy ze zmęczenia przewracałem się, to pod ścianą ćwiczyłem 

przysiady, głośno licząc, aż zupełnie bez sił padałem na podłogę. Kopniakami 

zmuszano do wstawania. Zmęczony tą zabawą śledczy wyprowadził mnie na 

ośnieżone podwórko i kazał się położyć na brzuchu, „abym się trochę ostudził”. 

Sam wracał do pokoju, a po chwili z balkonu słyszałem jego głos: „będziesz leżał 

sk…. synu, aż przymarzniesz, to może się przyznasz, a jak się tylko ruszysz to 

będę strzelał”. Leżałem tak, twarzą na śniegu, sądząc, że faktycznie zamarznę. 

Po około pół godziny ubek przyszedł do mnie, kazał mi wstać, przyprowadził do 

pokoju przesłuchań i polecił wyjść na kaflowy piec, „żebym się ogrzał”. 

Ponieważ byłem cały zesztywniały z zimna, a piec był dosyć wysoki, tego 

bezsensownego polecenia nie byłem w stanie wykonać. Z wulgarnymi 

przekleństwami śledczy przysunął do pieca stół, postawił na nim taboret i po 

nich wdrapałam się na gorący piec. Po kilkunastu minutach zjawił się drugi 

oprawca i między wyzwiskami zapytał, czy w domu też siedzę na piecu, kazał 

schodzić i stanąć przed nim na baczność. Gdy przy schodzeniu upadłem na 

podłogę, ubowiec kopniakami „pomógł mi” przyjąć postawę zasadniczą. Po 

takiej zabawie odprowadzano mnie do piwnicy, tam klucznik Maczuga kazał mi 

się w korytarzu rozebrać do naga, uważając, że „jest mi za gorąco”, oblał mnie 

wiadrem zimnej wody i gołego wepchnął do celi, po chwili wrzucając odzienie. 

Była zima i w celi było może kilka stopni ciepła. Skostniałego i przemoczonego 

poprowadził mnie z powrotem na przesłuchanie. Tym razem śledczy wymyślił 

zabawę z bronią. Rozkazał mi wziąć leżący przed nim na stole pistolet  

i zastrzelić go, jeżeli jestem niewinny. Nie wiedziałem, czy pistolet jest nabity, 

poza tym przewidując, że jest to jedna z licznych podstępnych metod  

w śledztwie, polecenia tego nie chciałem wykonać, jednak zmusił mnie do tego 

biciem po głowie i kopniakami. Wziąłem pistolet i celowałem w ubowca. W tej 

sytuacji zastał mnie drugi śledczy, który nagle wpadł do pokoju, wyrwał mi 
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pistolet i wrzeszcząc „ty sk….synu chcesz zastrzelić mojego kolegę”, bił mnie po 

głowie pistoletem. Przesłuchania prowadzono przeważnie nocą, a kiedy w ciągu 

dnia zmaltretowany aresztant drzemał, wpadał dozorca i oblewał go kubłem 

zimnej wody. Po skończonym przesłuchaniu otwierano drzwi i kopniakiem 

wyrzucano aresztanta na korytarz, a ten zmaltretowany, nie mogąc utrzymać 

się na nogach staczał się po schodach z pierwszego lub drugiego piętra, obijając 

się o ściany klatki schodowej i zatrzymywał w piwnicy, gdzie były cele 

więzienne. Trwało to przez trzy miesiące”. 

Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na posiedzeniu 11 maja 1951 roku 

wydał wyrok w sprawie Jerzego Nabagły, stwierdzając, że od października 1949 

do 27 stycznia 1951 roku należał on do nielegalnej organizacji, która miała na 

celu „zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego, w którym to związku pełnił 

funkcję komendanta powiatu Łańcut, posługując się pseudonimem 

„Sztachnicki”. Otrzymał on łączną karę dziewięciu lat więzienia. Kilka dni 

wcześniej na sześć lat więzienia skazany został Stefan Baran z Krzemienicy, zaś 

pozostali otrzymali niższe wyroki. 
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W kwietniu 1951 roku sądzony był Kazimierz Surowiec. Akt oskarżenia 

zatwierdzony przez Szefa PUBP w Łańcucie zarzucał mu, że (pisownia 

oryginalna): „we wrześniu 1950 r. będąc na zebraniu LZS w Krzemienicy 

wspólnie z Sobkiem Zdzisławem i Pelc Stanisławem (zam. w Kątach k. Łańcuta – 

przyp. autora) którzy pozostali po zebraniu gdzie Pelc Stanisław zaproponował 

im wstąpienie do niel. org. pn. Orlęta działającej na terenie powiatu 

łańcuckiego. Następnie Pelc Stanisław przedstawił cel i kierunek działalności 

niel. org. Orlęta a mianowicie: że mają rozbijać koła Or. ZMP, rozbrajanie 

funkcj. MO likwidacja funkcj. Urzędu Bezp. Pub. Oraz chamowanie rozwoju 

Spółdzielni Prod. na co Surowiec Kazimierz nie dał żadnej odpowiedzi i do 

zarzucanych mu czynów osk. Surowiec Kazimierz nie przyznaje się natomiast 

przesłuchany w charakterze świadka Pelc Stanisław potwierdza w całej 

rozciągłości że rozmawiał z osk. Surowiec Kazimierzem o celach i kierunku niel. 

org. Orlęta.” W akcie tym Kazimierz Surowiec został oskarżony o to że „wszedł 

w porozumienie z Pelc Stanisławem i innymi którzy byli członkami niel. org. 

Orlęta usiłującej przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego. …… sprawa 

niniejsza podlega rozpaczeniu przez Wojsk. Sąd Rej w Rzeszowie” (pisownia 

oryginalna). Kazimierz Surowiec otrzymał karę jednego roku i sześciu miesięcy 
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więzienia. Jego pozostałych kolegów z Krzemienicy: Zdzisława Sobka  

i Antoniego Kontka skazano odpowiednio na jeden rok i sześć miesięcy oraz 

dwa lata i sześć miesięcy więzienia.  

Oto, jak opisuje Kazimierz Surowiec swoje dalsze losy: „W kwietniu  

1951 r. na rozprawie prokurator Rejonowego Sądu Wojskowego ppor. 

Aleksander Klimkowski domagał się dla mnie czterech lat więzienia, ale 

ostateczny werdykt: 1 rok i sześć miesięcy więzienia. Przewodniczącym Sądu 

(składu sędziowskiego) był sędzia mjr Wacław Pietroń. Po zatwierdzeniu wyroku 

więziono mnie przez ok. jeden miesiąc na Zamku w Rzeszowie. Przebywałem 

tam w bardzo ciężkich warunkach. W małej celi o powierzchni kilkunastu 

metrów kwadratowych odbywało karę więzienia 17 ludzi. Na pryczach było tak 

ciasno, że do snu musieliśmy układać się jeden przy drugim, tak żeby wszyscy się 

pomieścili. Jedzenie było podłe i było go mało. Betonowa, mokra posadzka 

„uprzyjemniała” pobyt. Z pobytu w rzeszowskim więzieniu, jedno wydarzenie 

będę pamiętał do końca życia, a mianowicie: pewnego popołudnia kazano mi 

przygotować się do opuszczenia celi. Byłem przekonany, że wywiozą mnie do 

innego więzienia, a okazało się, że przeprowadzono mnie do celi tzw. KS,  

w której więźniowie oczekiwali na wykonanie wyroku śmierci. Było nas tam 

czterech więźniów. Ja nie miałem takiego wyroku, ale przecież w tamtych 

czasach wszystko było możliwe. Nastrój w celi niemożliwy do wymazania  

z pamięci – słowa żarliwej modlitwy zmieszane z przekleństwami, 

złorzeczeniami i bluźnierstwami. W celi tej spędziłem dobę i była to dla mnie 

młodego chłopaka doba grozy. Po dwudziestu czterech godzinach koszmarnych 

i niezapomnianych do końca życia wywieziono mnie, razem z kilkoma innymi 

więźniami do Jaworzna, do Więzienia Progresywnego, przeznaczonego na obóz 

pracy dla młodocianych więźniów politycznych. Więzienie – były to trzy 

murowane bloki czterokondygnacyjne, w których w celach o powierzchni  

34 metrów kwadratowych przebywało po dwudziestu więźniów. Więźniowie 

zatrudnieni byli na terenie obozu w ślusarni, stolarni, prefabrykacji elementów 

żelbetonowych, a poza obozem w kopalni węgla „Feliks”, jak również przy 

budowie elektrowni Jaworzno II. Ja wraz z grupą kilkunastu kolegów byliśmy 

codziennie prowadzeni przez uzbrojonych strażników z psami na budowę 

elektrowni. Leśną drogą ok. 1 km szliśmy czwórkami, w rozsznurowanych 

butach (drewniakach) trzymając jeden drugiego pod rękę. Utrudniało to 

ucieczkę. Gdy prowadzono nas do pracy wobec przechodniów nazywano nas 
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bandytami, a ci nie znając losu maltretowanych chłopaków przyjmowali za 

wiarygodną taką ocenę (chodziło stworzenie wśród mieszkańców Jaworzna 

psychozy, że oto prowadzona jest grupa bardzo groźnych przestępców; złodziei, 

bandytów i społecznych szumowin, że dobre państwo tworzy im warunki 

powrotu na dobrą drogę - przyp. autora). Charakterystycznym dla obozu  

w Jaworznie było „pranie mózgów” poprzez wygłaszanie pogadanek przez 

politruków na tematy polityczne i gospodarcze z gloryfikowaniem ustroju 

komunistycznego, z przywódczą rolą Związku Radzieckiego. Oprócz tego przez 

megafony umieszczone w każdej celi słychać było niemal bez przerwy głos 

lektora zachwalającego ustrój komunistyczny.  

W więzieniu w Jaworznie panował potworny głód. Młodzi, bardzo ciężko 

pracujący więźniowie dostawali na cały dzień kubek czarnej zbożowej kawy,  

25 dkg czarnego chleba, łyżkę cukru, a w porze obiadowej miskę brukwiowej 

zupy. Kolacja – to był znowu kubek kawy. Jak bardzo byliśmy głodni może 

świadczyć fakt, że kiedy podczas przerwy w pracy znaleźliśmy pod liśćmi jeża, 

nie zawahaliśmy się go zabić, ugotować w znalezionej puszce po konserwie  

i zjeść. Smakował nam jak wykwintne danie. 

Jaworzno opuściłem 24 stycznia 1952 r. Objęty amnestią wyszedłem na 

wolność. Jako element podejrzany musiałem przez okres 3 miesięcy dwa razy  

w tygodniu meldować się na komendzie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Łańcucie.” 
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Kazimierz Surowiec, a także jego prześladowani za przynależność do 

„Orląt” koledzy, po wyjściu z więzienia nigdy na ten temat nie rozmawiali. Nie 

wspominali nawet najbliższym o męczarniach, jakie przeszli . Prawdopodobnie 

nie widzieli potrzeby powracania do tych straszliwych przeżyć, przeżywania 

przebytej traumy, a także i to chyba było głównym powodem milczenia – 

obawiali się przykrości jakie mogły ich spotkać ze strony ówczesnej władzy. 

Okrutne wspomnienia „tamtych czasów” ożyły i trafiły do wiadomości 

szerszego ogółu dopiero po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości  

w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. 

Sprawa członków oddziału Orląt z Łańcuta, których aresztowano  

i osądzono w 1951 roku wzbudziła ponownie zainteresowanie organów 

bezpieczeństwa i prokuratury wojskowej, ale już na szczeblu centralnym. 

Nabrała ona zupełnie innego wymiaru, gdy matce jednej ze skazanych udało się 

dotrzeć do Bolesława Bieruta. Stało się jasnym, że zakończone w bardzo 

szybkim czasie, z „pozytywnym „ wynikiem śledztwo było „spreparowane” 

przez funkcjonariuszy PUBP w Łańcucie. W czasie tego śledztwa do 

przynależności organizacyjnej przyznało się pod przymusem kilku  

z aresztowanych uczniów, jednak większość zdecydowanie zaprzeczała przed 

sądem wszelkim oskarżeniom, a zeznania tych, którzy pod wpływem szantażu, 

czy strachu opisywali swą działalność były pokrętne i nawzajem sprzeczne. Nie 

przeszkodziło to jednak ubowcom z Łańcuta w szybkim zakończeniu śledztwa 
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zgodnie z założoną przez nich wcześniej „tezą” oraz sporządzić i przekazać akty 

oskarżenia do rozpatrzenia Wojskowemu Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie, 

zarzucające czternastu oskarżonym popełnienie przestępstwa. Po interwencji 

na najwyższym szczeblu sprawa stała się na tyle poważna, że zajęła się nią w 

październiku 1951 roku specjalna komisja złożona z przedstawicieli 

Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i delegata Naczelnej Prokuratury 

Wojskowej w Warszawie. Po przeanalizowaniu dokumentów śledztwa, a także 

na podstawie rozmów z funkcjonariuszami PUBP w Łańcucie i samymi 

oskarżonymi komisja doszła do następujących wniosków: 

1. jako pierwszy został zatrzymany Baran Stefan, od którego na podstawie 

wątpliwych materiałów, znajdujących się w posiadaniu organów BP wymuszono 

fałszywe wyjaśnienia dotyczące przedłużenia działalności nielegalnej organizacji 

„Orlęta” z 1949 na lata 1950 i 1951, 

2. wyjaśnienia kilku aresztowanych (….), którzy przyznali się do rzekomego 

udziału w organizacji „Orlęta”, zostały wymuszone w drodze stosowania 

przymusu fizycznego i moralnego /aresztowania rodziców/, 

3. uzyskane w ten sposób materiały nie są wiarygodne ponieważ:  

 brak jest logicznego powiązania między wyjaśnieniami poszczególnych 

podejrzanych,  

 wyjaśnienia poszczególnych podejrzanych zawierają szereg sprzeczności, 

które w toku postępowania przygotowawczego i sądowego nie zostały 

ostatecznie wyjaśnione, 

 wszyscy podejrzani odwołali swoje wyjaśnienia bądź w toku śledztwa, 

bądź na rozprawie, lub też po skazaniu, aczkolwiek nie wszyscy (…) mieli 

możność wzajemnego uzgodnienia sprawy wycofania zeznań, 

 przyznając się do winy na rozprawie sądowej (…) kierowali się obawą 

przed ponownym śledztwem oraz liczyli na łagodniejszy wymiar kary, 

który zostałby darowany na mocy przewidywanej przez nich amnestii.  

Reasumując komisja stwierdziła, że zawarte w sprawie dowody, które 

były podstawą do skazania czternastu osób nie są wiarygodne, zaś „istnienie  

w latach 1950 i 1951 na terenie Łańcuta organizacji Orlęta wydaje się bardzo 
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wątpliwe”. W związku z orzeczeniem komisji, w listopadzie 1951 roku Naczelny 

Prokurator Wojskowy wniósł do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie 

wniosek rewizyjny o uchylenie wyroków wydanych przez Wojskowy Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie wobec skazanej młodzieży, zaś w następnym miesiącu 

Najwyższy Sąd Wojskowy w trybie nadzoru sądowego postanowił wyroki te 

uchylić i przekazać rzeszowskiemu sądowi do ponownego rozpatrzenia w innym 

niż dotychczas składzie sędziowskim. Ostatecznie ta prowokacja 

funkcjonariuszy PUBP w Łańcucie została zakończona w czerwcu 1952 roku 

postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie o umorzeniu 

śledztwa w stosunku do całej czternastki skazanych. Powyższe potwierdziło, 

choć nie powiedziano tego wprost i wyraźnie, iż grupa osób, jakimi byli łańcuccy 

ubowcy mogła decydować o życiu, zdrowiu i losach niewinnych ludzi. 

Prymitywni, w większości niewykształceni funkcjonariusze ówczesnej władzy, 

stojący na straży opacznie pojmowanego w tym czasie bezpieczeństwa 

obywateli, w większości nie rozumiejący idei, którą realizowali , w imię 

szermowanych haseł „demokracji”, zgodnie z obowiązującym stalinowskim 

prawem niszczyli przedstawicieli pokolenia, które ośmielało się upominać o 

niepodległość, czy wręcz insynuowali rzekomą pozaprawną działalność tylko po 

to, by odnosić swoje zawodowe sukcesy. Wyrywali oni ze szkół i rodzin 

kilkunastoletnich chłopców i dziewczęta, czyniąc ich więźniami politycznymi, 

wrogami klasowym i wrogami ojczyzny. Metody „śledztwa” jakie stosowali i 

więzienia, na które skazywali młodzież okaleczały ją psychicznie i skutecznie 

niszczyły zdrowie fizyczne. 

W następstwie działań komisji, postępowaniem wyjaśniającym objęci 

zostali oprawcy niewinnej młodzieży - pracownicy PUBP w Łańcucie. 

Dochodzenie umorzono wobec ośmiu z nich, argumentując, że 

„niedozwolonych metod śledztwa dopuścili się w małym stopniu”. W stosunku 

do chor Stefana Golonki i por. Józefa Janickiego był prowadzony proces przed 

Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie, lecz była to farsa procesu – 

prowadzący rozprawę kpt. Zygmunt Panas stwierdził, że „gdy się weźmie pod 

uwagę nadto i ten moment , że obaj z nich, jako bliscy klasowo i szczerze oddani 

ustrojowi Polski Ludowej, udowodnionych im przestępstw dopuścili się jedynie 

ze zwykłej gorliwości służbowej, nie zdając sobie sprawy w chwili popełnienia 

nadużyć ze szkodliwego swego działania, albowiem mylnie rozumieli jeszcze  

w owym czasie zasady praworządności demokratycznej. Sąd doszedł do 
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przekonania, że wymierzenie im zbyt surowych kar byłoby niecelowe”. 27 maja 

1952 roku wyrokiem WSR w Rzeszowie obaj zostali skazani na karę jednego 

roku więzienia „za stosowanie niedozwolonych metod w śledztwie”, ale już  

30 czerwca 1952 roku Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie zwolniła 

ich „warunkowo” z odbywania kary. Przebywali więc w więzieniu jeden miesiąc 

i trzy dni. Był to jeden z aktów „sprawiedliwości społecznej” stosowanych przez 

ówczesną „ demokratycznie sprawowaną władzę ludu”. 

Mniej więcej w tym samym czasie co Kazimierz Surowiec, wyszli  

z więzienia jego krzemieniccy koledzy. Opinia „wrogów ustroju” ciągnęła się 

jednak za nimi w dalszym ciągu. Kazimierz Surowiec wraz ze Zdzisławem 

Sobkiem przed aresztowaniem byli w ostatniej, maturalnej klasie Liceum 

Mechaniki Rolnej w Łańcucie. Chcieli ukończyć szkołę i zdać maturę. Po wyjściu 

z więzienia udali się do swojej szkoły, ale zastali już w niej nowego dyrektora 

(poprzedni dyrektor Pelc został usunięty ze stanowiska w związku z politycznym 

procesem swoich uczniów). Nowy dyrektor nie chciał z nimi rozmawiać - 

stwierdził tylko, że „dla takich jak oni, miejsca pomiędzy uczciwymi uczniami 

szkoły nie ma”. Udali się więc do Warszawy, do Ministerstwa Szkolnictwa. Tam 

również, jako wyrzutków społecznych nie przyjęto ich z entuzjazmem. 

Oświadczono, że Państwo Polskie być może umożliwi im ukończenie szkoły, lecz 

na pewno nie w Łańcucie. W końcu po staraniach przyjęto ich do szkoły  

o podobnym profilu w Wołowie k. Wrocławia. Było to Technikum Mechaniki 

Rolnej. Zdobyli w nim średnie wykształcenie i w 1953 roku zdali maturę. Jednak 

i tutaj, jak się okazało po latach,  byli inwigilowani przez bezpiekę. Otóż w czasie 

jubileuszowego spotkania z okazji trzydziestolecia matury, jeden z klasowych  

i mieszkających razem w internacie kolegów przyznał się Kazimierzowi,  

że z polecenia zastępcy dyrektora szkoły d.s. politycznych (wtedy były takie 

stanowiska – przyp. autora) miał za zadanie obserwować Surowca i Sobka oraz 

informować zleceniodawcę o zachowaniu i kontaktach obu chłopców. W szkole 

spotkali także, „przyjazną duszę” w osobie dyrektora technikum. Był to 

Lwowianin, który wiedział o przeszłości chłopaków, jednak roztaczał nad nimi w 

miarę możliwości „parasol ochronny” , co w swoich wspomnieniach podkreśla 

Kazimierz Surowiec.  Po skończeniu szkoły tak Zdzisław Sobek, jak i Kazimierz 

Surowiec ze swoją przeszłością nie mieli jednak co marzyć o podjęciu studiów, 

bo nie przyjęto by ich na żadną wyższą uczelnię. Także otrzymanie jakiejkolwiek 

atrakcyjnej pracy było niemożliwe. 
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Dziś z „krzemienieckich i czarniejskich Orląt” żyją tylko Michał Skrobacz, 

Edward Rejman i Kazimierz Surowiec. Pierwszy z nich, na emeryturze, mieszka 

w Krakowie. Edward Rejman , jako emeryt, po skończonej pracy w rzeszowskiej 

spółdzielczości spożywców mieszka z rodziną w Czarnej. Kazimierz Surowiec 

przeszedł na emeryturę po wieloletnim zatrudnieniu w Łańcuckiej Fabryce 

Śrub. Mieszka z rodziną w Łańcucie – Przedmieściu. Tak Edward, jak i Kazimierz 

należą do Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.  

W środowisku łańcuckim występują ze sztandarem tej organizacji z okazji świąt 

państwowych i kościelnych. W miarę sił i zdrowotnych możliwości uczestniczą 

w corocznych pielgrzymkach Związku na Jasną Górę i zlotach współwięźniów  

z okazji rocznic uwięzienia. Odwiedzają Sanktuarium Maryjne w Kałkowie, gdzie 

wśród trzydziestu historycznych kaplic polskich znajduje się kaplica „Orląt”. 

Spotkaniom ich służą także odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowych tablic. 

Takie tablice poświęcone pamięci „Orląt” znajdują się w Łańcuckim Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa i I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza  

w Łańcucie, a także na budynku Łańcuckiej „ Gwiazdy”. Spotykają się także na 

pogrzebach „Orląt” z kolegami i koleżankami z organizacji, których niestety jest 

coraz mniej wśród żywych. 
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Jak już wspomniano, przeżycia dziewcząt i chłopców represjonowanych 

przez ówczesne organy władzy państwowej za przynależność do 

niepodległościowej organizacji „Orlęta” zostały szerzej upublicznione dopiero 

po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 roku. Nowe władze 

Rzeczpospolitej doceniając rolę tego młodzieżowego ruchu w podtrzymywaniu 

patriotyzmu obywateli w okresie „czarnego stalinowskiego reżimu” , a także w 

uznaniu męczeństwa jego członków utworzyły struktury Związku Więźniów 

Politycznych Okresu Stalinowskiego. Zaliczenie tych cichych bohaterów 

tamtego okresu do grona „Weteranów Walk 1939 – 1989 o Polskę Wolną  

i Sprawiedliwą” oraz nadanie im odznaczeń i wyróżnień należy uznać jako 

symboliczną rekompensatę  za doznane krzywdy i cierpienia. 
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Jednym z nich jest Kazimierz Surowiec, którego losy w tamtym, jakże 

trudnym dla niego okresie zostały wyżej opisane. Otrzymał on następujące 

odznaczenia i wyróżnienia: 

- 1 września 1989 roku w Londynie, Dekretem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie został mu nadany honorowy stopień 

oficerski Podporucznika Polskich Sił Zbrojnych. 
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- 1 września 1989 roku w Londynie Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej na Uchodźctwie nadano Kazimierzowi Surowcowi „Medal Za Wolność  

i Niepodległość”. 

 

- 1 września 1989 roku w Londynie Dekretem Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej na Uchodźctwie został odznaczony „Krzyżem Za Wolność  

i Niepodległość”. 
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- 3 maja 1995 roku Zarząd Główny Krajowego Związku Weteranów Walk 

1939 – 1989 o Polskę Wolną i Sprawiedliwą nadał Kazimierzowi Surowcowi 

„Order Męczeństwa i Zwycięstwa”. 

 

- 3 maja 1995 roku Zarząd Główny Krajowego Związku Weteranów Walk 

1939 – 1989 o Polskę Wolną i Sprawiedliwą nadał Kazimierzowi Surowcowi 

„Order Przelanej Krwi Za Ojczyznę”. 
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- 11 listopada 1995 roku Prezydium Zarządu Naczelnego Stowarzyszenia 

Polskich b. Więźniów Politycznych nadało Kazimierzowi Surowcowi „Krzyż 

Więźnia Politycznego”. 
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- 1 września 1995 roku Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych przyznał Kazimierzowi Surowcowi „Odznakę Weterana Walk 

Niepodległościowych”. 
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- 9 listopada 2007 roku Kazimierz Surowiec decyzją Ministra Obrony 

Narodowej wyróżniony został Złoty Medalem „Za Zasługi Dla Obronności 

Kraju”. 
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W opracowaniu wykorzystano również: 

1.  „Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie  

w latach 1944 - 1956 w świetle dokumentów”. Wybór, wstęp  

i opracowanie Bogusław Wójcik. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie. 

Rzeszów 2009.” 

2. „Studia Rzeszowskie”. Tom szósty pod redakcją Jana Drausa. Instytut 

Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie. Rzeszów 1999.” 

3. „Młodzieżowe konspiracyjne organizacje niepodległościowe  

w województwie rzeszowskim w latach 1944 – 1956”. Eugeniusz Bachta. 

Przemyśl 1997. 

4. „Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL – u”. Praca 

zbiorowa pod redakcją Janusza Kurtyki. Państwowa Wyższa Szkoła 

Wschodnioeuropejska w Przemyślu Instytut Historii i Archiwistyki. 

Przemyśl 2007. 

5. „Młodzieżowa Organizacja Niepodległościowa Orlęta w Łańcucie 1947 – 

1949” . Zebrał i opracował Tadeusz Józef Szul. Łańcut 2000. 


