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„Żołnierz pisarz, społecznik” - Władysław Strumski
Maciej Małozięć, Zastępca Burmistrza Miasta Dębica, Prezes Światowego Związku 

Żołnierzy AK Środowiska 5. PSK AK w Dębicy oraz wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK, 
członek Polskiego Towarzystwa Historycznego,  

1 października 2022 r. minęła dokładnie 32. rocznica śmierci Władysława Strumskiego
– żołnierza, pisarza, społecznika. W październiku 1990 r. na łamach dwutygodnika
międzyzakładowego Echa Załogi, ukazał się artykuł Mariana Morawczyńskiego,
filologa, polonisty i regionalisty zatytułowany Non vivere, sed valere vita – nie żyć, ale
znaczyć w życiu. To tekst-wspomnienie o Władysławie Strumskim. Non vivere sed
valere vita – „nie żyć, ale znaczyć w życiu” w przypadku Władysława Strumskiego nie
oznaczało bycia kimś ważnym, piastowania wysokich urzędów, czy pełnienia ważnych
funkcji, lecz oznaczało być przewodnikiem, dawać świadectwo, aby ludzie, my
współcześni także, wpatrując się w tę postać pragnęli zainspirować się, chcieli w tym
pięknym biogramie szukać inspiracji. Chciałabym nakreślić osobę Władysława
Strumskiego właśnie przez pryzmat aksjologiczny, aby jego postać w wymiarze
biograficznym stała się nam bliższa, a przede wszystkim, żebyśmy, wpatrując się w ten
biogram chcieli spojrzeć na tę postać i zainspirować się.

Władysław Strusmki urodził się 23 czerwca 1922 r., 100 lat temu w Przybyszówce
k. Rzeszowa. Mając 17 lat, w momencie wybuchu wojny, był już uczniem
w jarosławskim gimnazjum, w klasie humanistycznej. Kiedy wybuchła wojna, kiedy
tylko zaczęła tworzyć się konspiracja w rejonie Jarosławia, Strumski zorganizował
drużynę bojową złożoną ze szkolnych kolegów, mając na celu walkę o wolną Ojczyznę.
Na przełomie 1939 i 1940 r. Strumski włącza się w struktury ZWZ w rejonie Jarosławia
i jak każdy żołnierz, musi złożyć rotę przysięgi. W najbardziej popularnym kształcie
brzmiała ona następująco: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swą rękę na ten Święty Krzyż, znak męki
i zbawienia i przyrzekam, być wierny Ojczyźnie mej, stać nieugięcie na straży Jej
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mojego życia.
Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza będę bezwzględnie
posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało”.

Te słowa, wypowiadane czy słyszane, zawsze sprawiają, że mam dreszcze. Wyobraźmy
sobie człowieka 17- czy 18-letniego, składającego rotę takiej przysięgi, obiecując, że
w obliczu wroga o wolną Polskę walczyć będzie aż do ofiary swojego życia. Władysław
Strumski jako żołnierz ZWZ działa na terenie Słociny, Tyczyna; później angażuje się
w działalność w placówce ZWZ-AK Chyżne, zatem cały czas działa aktywnie w rejonie
Rzeszowa, a w roku 1943 staje się członkiem elitarnego oddziału dywersyjnego na
terenie Rzeszowskiego Inspektoratu AK dowodzonym przez kapitana Józefa Lutaka ps.
„Dyzma”.
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Zdekonspirowany na terenie Rzeszowa musi opuścić miasto. Jest rok 1943. Strumski
przenosi się do Dębicy. Kapitan Lutak, oficer dywersji Rzeszowskiego Inspektoratu
ZWZ-AK miał powiedzieć do profesora Gabriela Brzęka, że udało mu się pozyskać dla
Obwodu Dębica dwóch niezwykle dzielnych i zasłużonych braci. Mowa tu
o Władysławie i Kazimierzu Strumskich. Kazimierz Strumski ps. „Tyran” był o dwa lata
starszy od Władysława.

Rzeczywiście, gdy bracia w 1943 r. przyjeżdżają do Dębicy, wówczas zaczyna się okres
intensywnej działalności dywersyjno-sabotażowej na terenie Obwodu Dębica AK. Nie
będę szeroko omawiał tej działalności, jednak chciałbym zasygnalizować kilka
większych akcji z udziałem Władysława Strumskiego. To m.in. odbicie z rąk
niemieckich konwojowanego na Gestapo do Rzeszowa Kazimierza Zielińskiego ps.
„Olchowa”. Wyobraźmy sobie, że działacza podziemia, Kazimierza Zielińskiego
„Olchowę” eskortują żandarmi Gestapo celem przesłuchania. Gdyby dotarł do
Rzeszowa, być może podczas śledztwa złamałby się, przekazując wrogom cenne dla
konspiracji wiadomości. Tymczasem w Dębicy do pociągu wsiada czterech bojówkarzy,
dwóch braci Strumskich, Jerzy Woś, oficer dywersji Obwodu Dębica oraz Józef Lutak.
Szczęśliwie, już w Lubzinie odbijają konwojowanego Kazimierza Zielińskiego. Inne
akcje to m.in.: akcje ubezpieczeniowe w czasie zrzutów broni na zrzutowisko Raszka w
rejonie Małej i Niedźwiady, akcje na niemieckie pociągi, czyli podkładanie min,
uderzenia na linię kolejową (m.in. pod koniec stycznia 1943 r. w rejonie Czarnej
Tarnowskiej), a także walki już w pierwszych dniach akcji „Burza”, przypadające na
lipiec 1944 r. starcia w rejonie Grabin i Głowaczowej. Jednak to także udział w akcjach
specjalnych, akcjach likwidacyjnych. Jak wspominali żołnierze dywersji, była to
najgorsza wojenna robota, gdy z wyroku podziemnego sądu należało wykonać wyrok
śmierci lub chłosty. To również pokazuje, że ci ludzie – bohaterowie walczący
o niepodległość, mieli ogromną determinację, by walczyć.

28 lipca 1944 r. żołnierze 5. Pułku Strzelców Konnych AK koncentrują się w ramach
trzech zgrupowań partyzanckich w rejonie Sędziszowa Małopolskiego, Dębicy oraz
Pilzna i przystępują do realizacji działań w ramach akcji „Burza”. Oddział dyspozycyjny
komendy Obwodu Dębica pod dowództwem Władysława Strumskiego ochrania sztab
5. Pułku Strzelców Konnych AK i cały czas uczestniczy w walkach w II Zgrupowaniu
i bierze udział w różnego rodzaju działaniach, m.in. w akcji na pociąg niemiecki
w okolicy Głowaczowej w nocy z 30 na 31 lipca 1944 r. Później dwukrotnie początkiem
sierpnia uczestniczy w akcjach uderzeniowych na kolumny wycofujących się oddziałów
niemieckich w Podgrodziu i w Latoszynie. Jednak bierze udział także w brawurowej
akcji odbicia pacyfikowanej ludności w Gumniskach – 12 sierpnia 1944 r. kiedy
23-osobowy oddział pod dowództwem kapitana Józefa Lutaka „Dyzmy” odbija z rąk
niemieckich bezbronną pacyfikowaną ludność z Gumnisk i Braciejowej.



Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 

w ramach programu „Patriotyzm Jutra”
11

Później, 23 i 24 sierpnia 1944 r. Strumski uczestniczy w ciężkich walkach na polanie
Kałużówka, gdy żołnierze II Zgrupowania 5. Pułku Strzelców Konnych AK zostają
otoczeni i tocząc krwawe walki z Niemcami, próbują przebić się na stronę sowiecką.
W tym momencie Sowieci kierują ostrzał artyleryjski wprost na stanowiska
II Zgrupowania 5. pułku Strzelców Konnych AK. 24 sierpnia 1944 r. żołnierze toczą
całodzienny zacięty bój. Po tej walce oddziały niemieckie wycofują się, a dowodzeni
przez Adama Lazarowicza ps. „Klamra” żołnierze II Zgrupowania wydostają się
z Kałużówki i ukrywają się przez wiele tygodni w lasach Gumnisk, Gołęczyny i Jaworza.
To najtrudniejszy okres walk. Bez pożywienia, bez dachu nad głową żołnierze ci
żołnierze ukrywają się lesie przed nieustannymi niemieckimi obławami i zasadzkami.
Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że oddział dyspozycyjny, dowodzony przez
Władysława Strumskiego jest jedynym pełnowartościowym oddziałem,
wyprowadzającym zgrupowanie, ubezpieczającym sztab i całość ewakuacji oraz
ewakuujący rannych żołnierzy II Zgrupowania.

W styczniu 1945 r. na mocy rozkazu generała Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”,
struktury AK zostały rozwiązane. Żołnierze, którzy przysięgali, że o wolność ojczyzny
walczyć będą ze wszystkich sił aż do ofiary życia, często angażują się w dalsza
działalność konspiracyjną. Także i Władysław Strumski, który działał w organizacji NIE,
później przekształconej w Delegaturę Sił Zbrojnych i w Zrzeszenie Wolność
i Niezawisłość. Jest m in. członkiem elitarnego oddziału rzeszowskiej „Straży”,
oddziału, który m.in. wiosną i latem 1945 r. uczestniczył w odbiciu ważnych dla
podziemia działaczy. Oddział straży z udziałem braci Strumskich uczestniczył w odbiciu
Dragana Sotirovitcha ps. „Draża”, dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich AK,
aresztowanego przez UB. W lipcu 1945 r. „Straż” rzeszowska DSZ odbiła z rąk Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego Józefa Maciołka ps. „Żurawia”, który później został
przerzucony do Wielkiej Brytanii, gdzie stanął na czele delegatury zagranicznej WiN-u
kryptonim „Dardanele”. Ten okres powojenny, czyli walka o wolną Polskę
z komunistycznym reżimem, to czas, gdy Strumski angażuje się na Rzeszowszczyźnie
jako szef propagandy i kolportażu. To właśnie on odpowiada za kolportaż prasy
konspiracyjnej na terenie dzisiejszego Podkarpacia, a później tropiony przez UB
w ramach akcji agenturalnej kryptonim „Winograd” zostaje aresztowany w styczniu
1947 r. Torturowany, męczony, w ubeckiej katowni w areszcie przy ul. Jagiellońskiej
w Rzeszowie, ostatecznie przekazuje UB informacje albo o tych, o których już UB
dysponował szeroką wiedzą, albo nazwiska żołnierzy poległych w czasie akcji „Burza”.
Zobowiązuje się także do współpracy celem dotarcia do Adama Lazarowicza i Ludwika
Marszałka, jednak po wyjściu na wolność zrywa z UB wszelkie kontakty, lojalnie
ostrzegając członków konspiracji o rozmiarach wiedzy, którą UB wówczas dysponował.
Następnie sam, pod zmienionym nazwiskiem ucieka na Dolny Śląsk, gdzie ukrywa się
w Szprotawie. Tam pracuje, ale cały czas UB prowadzi szerokie rozpoznanie jego osoby
i w ten sposób 1949 zostaje ponownie aresztowany, skazany na 10 lat pozbawienia
wolności i wychodzi z więzienia dopiero w roku 1956.
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Po wyjściu na wolność, jak zostało to zapisane w tytule konferencji, Władysław
Strumski zamienia karabin na pióro. Jest autorem wielu powieści, zbeletryzowanych
opowieści historycznych, ale pierwszą jego pozycją są wspomnienia z akcji „Burza”
zatytułowane Dziesiątka w akcji, które ukazują się drukiem w 1968 r. mocno okrojone
przez ówczesną cenzurę. Natomiast w 2004 r. ukazuje się drugie wydanie. Świetnie się
to czyta, to ciekawa i wartościowa lektura. Ten okres to nie tylko działalność pisarska,
to także wielkie zaangażowanie w działalność społeczną, aktywność w strukturach
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. To również wielki wkład w działalność
w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, inicjatywy upamiętnienia żołnierzy
AK, także bohaterów II Zgrupowania 5. Pułku Strzelców Konnych AK, owocujące m.in.
pięknym uczczeniem pamięci na Cmentarzu Wojskowym i na Cmentarzu Parafialnym w
Dębicy. Jemy zawdzięczamy także odsłonięty w 1984 r. pomnik na polanie Kałużówka,
na którym widnieją nazwiska poległych. Kiedy otworzyła się możliwość, by stworzyć
Związek Żołnierzy AK, Strumski zostaje jego pierwszym przewodniczącym w 1989 r.,
a rok później uczestniczy w zjeździe w Warszawie, na którym powstaje Światowy
Związek Żołnierzy AK.

Trzeba pamiętać, że jw tym okresie ożywionej działalności na różnych polach, Strumski
jest nieustannie tropiony przez SB. Inwigilowany, parokrotnie pobity przez tzw.
nieznanych sprawców, nie załamuje się, działa i tworzy dla dobra społecznego.
W ostatnich słowach tuż przed śmiercią, w rozmowie ze znajomym z konspiracji
księdzem wypowiada znamienne słowa: „Słońce się chyli, już blisko zachodu. Śmierć
tuż tuż, obok mego progu. Grzeszyłem, nie byłem aniołem, jak to na łez padole. Com
pokutą nie zmazał, przebacz mi, mój Boże, jak i ja przebaczam dziś wszystkim. Ze
wszystkimi się żegnam, za wszystko dziękuję, teraz z wiarą i nadzieją na zbawienie
mojej duszy czekam”. Takie słowa zapisał ksiądz spowiednik na jednym z ostatnich
spotkań z Władysławem Strumskim.

Władysław Strumski zmarł 1 października 1990 r. Już po jego śmierci środowiska m.in.
NSZZ „Solidarność”, środowisko ŚZŻAK i ZLP zwróciły się się do władz miasta z prośbą
o nadanie jednej z ulic dębickich o nadanie imienia Władysława Strumskiego. Tak też
się stało i osiedle przy dworcu nosi im. Władysława Strumskiego. Ta postać w sposób
szczególny zapisała się w naszej społeczności. Żołnierz, pisarz, działacz społeczny, na
którego grobie widnieje inskrypcja „Przyjaciel młodzieży”. Non vivere sed valere vita –
„nie żyć, ale znaczyć w życiu” – Władysław Strumski swoją postawą, swoją ofiarną
służbą na rzecz drugiego człowieka, na rzecz społeczności lokalnej zasłużył na naszą
pamięć i wdzięczność.
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Działalność dywersyjna Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie
Prof. Dr hab. Grzegorz Ostasz, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej;

Raz miałem tylko okazję spotkać się z Władysławem Strumskim. Byłem wówczas
jeszcze studentem i chciałem bezpośrednio od niego otrzymać relację na temat jego
działalności w AK. Zresztą spotkałem się z nim za pośrednictwem Andrzeja
Zagórskiego. Władysław Strumski powiedział wówczas, że nie o nim trzeba pisać, lecz
o całej Armii Krajowej na Podkarpaciu. Wówczas mówiliśmy Rzeszowszczyzna, jednak
chodziło o to, żeby upamiętniać czyny AK na terenie dzisiejszego województwa
podkarpackiego. Nie będę zatem mówił o Władysławie Strumskim, lecz bardzo ogólnie,
w dużym zarysie, o dywersji – o tej elitarnej formie działalności podziemnej armii.
Podokręg AK Rzeszów – tak się nazywała ta struktura podziemnej armii na
Podkarpaciu. Zdobył on bardzo ważne miejsce w historii polskiego państwa
podziemnego. Stał się „Ogniwem”, zresztą miał taki kryptonim, które scalało bardzo
skutecznie siatki podziemnej armii na terenie dzisiejszego Podkarpacia. Ten rejon
wyróżniał się nie tylko swoim zasięgiem terytorialnym, ale także osiągnięciami, pośród
których należy wymienić osiągnięcia organizacyjne, wywiadowcze, propagandowe,
a także partyzanckie, a na końcu również bojowe, podczas akcji „Burza”, prowadzonej
latem, w lipcu i sierpniu 1944 r.

Armia podziemna na tym terenie odniosła dwa sukcesy strategiczne to jest takie, które
miały wpływ na przebieg całej wojny. Oczywiście, trochę nasza perspektywa, jednak
alianci również przypisywali tym sukcesom dużą rolę. Pierwszy z nich nastąpił w 1941
r., kiedy ujawniono niemieckie przygotowania do ataku na Związek Sowiecki,
dotychczasowego sojusznika III Rzeszy. Zresztą to wydarzenie miało miejsce w Dębicy,
ponieważ właśnie na tutejszej stacji kolejowej udało się przejąć komplet ściśle tajnych
niemieckich dokumentów, ujawniających przygotowania do ataku na Wschód, do
planu „Barbarossa”. Z kolei w latach 1943-1944, na terenie Rzeszowszczyzny
skutecznie rozszyfrowywano doświadczenia niemieckie z Wunderwaffe – z „cudowną
bronią” czyli pociskami V1 i V2. Polska konspiracja wojskowa występowała pod
różnymi nazwami, ale było to wojsko w podziemiu. Najpierw nazwano ją Służbą
Zwycięstwu Polski, wkrótce Związkiem Walki Zbrojnej, a od lutego 1942 r. - Armią
Krajową. Jej głównym zadaniem było, cytuję: „Podjąć zdecydowaną i nieustępliwą
walkę z najeźdźcą na każdym polu jego działalności w Polsce oraz prowadzić ją
wszelkimi środkami do czasu wyzwolenia Polski w granicach jej sprzed rozpoczęcia
wojny”. Tutaj była mowa o walce z okupantem, należy jednak pamiętać, że przez
blisko dwa lata mieliśmy dwóch okupantów, dwóch najeźdźców – III Rzeszę i Związek
Sowiecki.
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Na Rzeszowszczyźnie zalążki podziemnego wojska pojawiły się już jesienią 1939 r.
W rożnych, powstających wówczas spontanicznie strukturach, wyróżnić należy
dokonania grupy oficerów, wśród których był wówczas porucznik Łukasz Ciepliński. Ten
zespół został przeszkolony w bazie ZWZ w Budapeszcie, gdzie otrzymał specjalne
przygotowanie wstępne do pracy podziemnej, m.in. do działań sabotażowo-
zamachowych oraz dywersji przeciwko sowieckim transportom dla III Rzeszy. Jesteśmy
bardzo dumni z AK, z państwa podziemnego. Mówimy o nim jako o pewnym
fenomenie w skali Europy i w skali światowej, jednak należy podkreślić, że historycy,
ale nie tylko historycy z Europy Zachodniej doceniają rolę Polski i polski wkład w walkę
z Niemcami, także tę walkę podziemną.

W 1940 r., bardzo krytycznym dla Europy, pułkownik Colin Gubbins, szef operacyjny
brytyjskiego kierownictwa operacji specjalnej, czyli kierownictwa alianckiej dywersji,
dowodzący akcjami elitarnych komandosów, stwierdził, że tylko Polacy, zahartowani w
wiekowej niewoli pozostali duchowo niezłomni i dają przykład oporu całej Europie.
Pierwsze akcje oporu przeciwko Niemcom zostały podejmowane już na początku
października 1939 r. Początkowo to były akcje ulotkowe, w tych ulotkach wzywano do
podejmowania sabotażu, oporu przeciwko najeźdźcom i angażowania się do
konspiracji. W listopadzie 1939 r. doszło również do pierwszych poważnych prób
sabotażu w zakładach przemysłowych na Podkarpaciu, powstałych przed wojną
w ramach COP-u i niestety, po zajęciu Rzeszowszczyzny przez Niemców, służyły
okupantom. Sabotaż i dywersja stały się główną, podstawową bronią konspiracji.
Zadania specjalne w ramach tych działań objaśniała instrukcja Komendy Głównej ZWZ,
według której sabotaż polegał na skrytym, zamaskowanym niszczeniu lub uszkadzaniu
wszystkiego, co służyło wrogowi do prowadzenia wojny. Tutaj obowiązywała zasada
zacierania śladów, aby przeciwnik nie mógł się zorientować, kto był sprawcą tego
czynu. Natomiast dywersja to otwarte atakowanie dóbr oraz osób,
a jeśli się przy tym wywiązała walka to zamienia się w dywersję bojową. Dywersja
bojowa miała więc aspekt bardzo otwartego starcia z wrogiem.

Głównym terenem działań sabotażowo-dywersyjnych był niemiecki przemysł wojenny.
Chodziło o to, by niszczyć dostawy broni, amunicji i wszelkiego zaopatrzenia na front.
Struktury wydzielone do akcji sabotażowo-dywersyjnych miały różny skład, były to
plutony drużyn szturmowych, czasami nazywane drużynami szturmowymi lub
bojówkami. Z czasem stały się oddziałami dyspozycyjnymi, elitarnymi podziemnej
armii, czyli AK. Każda placówka, czyli gmina, wystawiała własny oddział dyspozycyjny.
W styczniu 1943 r. komendant główny AK generał Stefan Rowecki powołał do życia
wydzieloną strukturę do walki bieżącej, która stała się synonimem planowania,
koordynowania oraz prowadzenia działań akcji sabotażowo-dywersyjnych, a niekiedy
również partyzanckich.
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Od jesieni 1943 r. oddziały dywersyjne na Podkarpaciu z Podokręgu AK Rzeszów
bardzo wyraźnie zwiększyły swoją liczebność. Chodziło o to, by przygotować teren do
powstania powszechnego, a później do akcji Burza.

Pułkownik Kazimierz Putek był organizatorem i przed ponad rok pełnił funkcję
pierwszego dowódcy, komendanta Podokręgu AK Rzeszów. To postać bardzo mało
znana. Podczas tego jedynego mojego spotkania ze Strumskim, przypominał on, by
mówić o Kazimierzu Putku, będącym najważniejszą postacią, najwyżej postawioną w
hierarchii AK na Podkarpaciu. Na początku 1943 r. Wyróżniający się w strukturach
Obwód Dębica miał 12 plutonów dywersyjnych, w których służyło blisko 400 żołnierzy.
Obwód Dębica wyróżniał się w wielu sprawach i z tego powodu sztandar bojowy
inspektoratu AK Rzeszów trafił właśnie tutaj. Inspektor Łukasz Ciepliński wyróżnił w ten
sposób najlepsza strukturę obwodową w swoim inspektoracie.

Jeżeli chodzi o szczegóły, sabotaż i dywersja obejmowały rożne działania, m.in.:
rozbrajanie oddziałów wroga, zasadzki na pojazdy, wykradanie albo fałszowanie
kartotek kontyngentowych, spis osób przeznaczonych do niewolniczej pracy
w III Rzeszy, niszczenie urzędów, zatrudniających likwidacji konfidentów
i kolaborantów, akcje ekspropriacyjne czyli zdobywanie funduszy na dalszą działalność
podziemia, a także spowalnianie produkcji w fabrykach, czyli tradycyjny sabotaż. Do
magazynów zarekwirowanego przez Niemców zboża trafiał piasek czy potłuczone
szkło, różnymi sposobami powodowano psucie zapasów żywności. Działania
dywersyjne to również dezinformacja, stąd prowadzone akcje mało bojowe, lecz
równie ważne, polegające na usuwaniu niemieckich drogowskazów i tablic
informacyjnych. Szczególnie ważną formą działalności bieżącej struktur państwa
podziemnego był konspiracyjny wymiar sprawiedliwości – wyroki śmierci wobec
niemieckich konfidentów i kolaborantów, wykonywane przez żołnierzy dywersji.

Wiosną 1944 r. rozegrała się akcja o kryptonimie „Kośba”. Na podstawie wyroków
Podziemnego Państwa Polskiego tylko w samym obozie AK zlikwidowano 76 zdrajców.
Przykłady działalności dywersyjnej z całego podokręgu. Przedstawię zaledwie kilka
wybranych, ilustrujących działanie podziemia akcje, odbywające się w każdym
inspektoracie. Jedną z pierwszych dużych akcji to wykonana w marcu 1942 r.
w Nienadowej. Żołnierze z Obwodów Przeworsk i Jarosław zdobyli wówczas znaczną
ilość broni żandarmerii niemieckiej. W listopadzie 1942 r. patrol dywersyjny AK
przeprowadził akcję na Komunalną Kasę Oszczędności w Gorlicach, dzięki czemu
zdobyto na cele pracy podziemnej blisko 300 tys. zł. W styczniu 1943 r. akcja
o podobnym charakterze przyniosła w Krośnie 900 tys. zł.
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W marcu 1943 r. dywersanci AK zaatakowali 26 niemieckich transportów kolejowych.
Zniszczono 72 parowozy, 522 wagony, a ponadto zlikwidowano 10 konfidentów
i prowadzono sabotaż w przemyśle lotniczym. W Wielki Piątek 23 kwietnia 1943 r.
patrol AK-owców kolejarzy z Inspektoratu Rzeszów wykradł z jadącego na Wschód
transportu Wermachtu 150 karabinów. Jedynym problemem, zgłaszanym później
przełożonym była trudność zdobytej broni w transporcie. Nocą z 31 maja na 1 czerwca
1944 r. grupa Kedywu w Rzeszowie uszkodziła stację transformatorów w Staroniwie.
Na ponad dwie doby spowodowano przerwę w pracy fabryki silników lotniczych.
Naturalnie, te działania miały często bardzo tragiczną kontrakcję niemiecką. Po akcji w
Staroniwie Niemcy rozstrzelali ponad 50 zakładników. W czerwcu 1943 r. mielecka
grupa dywersyjna rozbiła posterunek policji granatowej w Borowej. We wrześniu
sanocki oddział dywersyjny rozbił niemiecką strażnicę w Wisłoku Wielkim. Najechano
później niemiecki obóz szkoleniowy w Bratkówce, gdzie zdobyto 14 pistoletów
maszynowych, kilka karabinów oraz mundury. Bardzo dużym echem odbiła się akcja na
więzienie w Sanoku w sierpniu 1943 r., podczas której uwolniono ponad kilkudziesięciu
przetrzymywanych tam żołnierzy AK.

Z reguły Kedyw działał na władnym terenie, co pociągało zagrożenie szybkiego
rozszyfrowania. Zdarzały się również akcje wyjazdowe. Bardzo głośną akcją była
likwidacją dwóch gestapowców w Rzeszowie w maju 1944 r. Wspomniana dywersja
kolejowa obejmowała działania tak spektakularne, jak wysadzanie transportów,
a takich zdarzeń na Podkarpaciu było kilka. W powietrze wylatywały całe transporty
wojskowe. Podpalano transporty materiałów pędnych. 10 czerwca 1944 r. z wagonów
cystern wylano 30 tys. litrów benzyny lotniczej. Za bardzo sławną i ważną uchodzi akcja
specjalna o kryptonimie „Jula”, którą wykonali żołnierze Kedywu Komendy Głównej
AK, przybyli z Warszawy, ale realizowali ją na Podkarpaciu przy zabezpieczeniu
miejscowych struktur AK. Miał to być sprawdzian dyspozycyjności bojowej wobec
Naczelnego Wodza i sztabu wojsk brytyjskich, pokazała, że rzeczywiście można szybko
zaatakować Niemców na dofrontowych liniach kolejowych. W ramach „Juli” zniszczono
instalacje kolejowe i transporty w kilku miejscach na Podkarpaciu. Szybkość,
skuteczność i precyzyjność przyniosła wielkie uznanie dla AK oraz podziw brytyjskiego
ministra wojny ekonomicznej.

Władysław Strumski w momencie wybuchu wojny miał 17 lat. Musiał nabyć
umiejętności i kluczową rolę odgrywali tutaj doświadczeni żołnierze Wojska Polskiego
– kadra przedwojenna, być może ludzie, którzy otarli się o Legiony albo jeszcze
o konspirację z okresu zaborczego. Niemałą rolę odegrali Cichociemni. Na terenie
Podkarpacia rolę szkoleniową pełnił cichociemny, porucznik, oficer Wojska Polskiego
Władysław Miciek, który uczył m.in. technik instynktownego strzelania z broni długiej
i krótkiej, nowych metod samoobrony, zastawianie pułapek na pojazdy, nowych zasad
dywersji i sabotażu, a także zacierania śladów.
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Niestety, ta działalność nie mogła odbyć się bez strat własnych. Warto tu wspomnieć
przynajmniej dwie osoby. W czasie akcji na tartak w Czarnej k. Tarnowa w 1944 r.
śmiertelnie ranny został ks. kapelan Stanisław Wilk, dowódca patrolu sanitarnego
oddziału partyzanckiego z Obwodu Dębica o kryptonimie „Dzwon”. Dużo wcześniej, bo
w lipcu 1943 r. podczas pacyfikacji wsi Róża Niemcy ujęli plutonowego Józefa
Erazmusa ps. „Anhelli”, dowódcy miejscowego plutonu AK . To człowiek, o którego
pamięć prosili później komendanci Obwodu Dębickiego. Niemcy chcąc wymusić na nim
zeznania, najpierw zabili jego żonę, potem syna, a na koniec brata. Bestialsko
torturowany, z połamanymi rękami i nogami został przewieziony do więzienia
w Tarnowie, gdzie dalej był przesłuchiwany, aż w końcu udało mu potajemnie
przekazać mu truciznę, którą zażył. Po śmierci został odznaczony Krzyżem Virtuti
Militari.

Dzisiaj, po 80 latach po wybuchu II wojny i powstania Polskiego Państwa Podziemnego
widać, ze poniesione ofiary nie były daremne. Przypominane, pomagają zachowywać
narodową i historyczną tożsamość oraz zrozumieć sens wysiłku żołnierskiego naszych
przodków, także Władysława Strumskiego. Dają nam prawo do dumy i zobowiązują do
trwałej pamięci o bohaterach konspiracji, takich, jak wszyscy żołnierze „Ogniwa”,
wśród których był Władysław Strumski.
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„Obrona wolności i kulturowej wspólnoty w pisarstwie Władysława Strumskiego”
Dr Zofia Brzuchowska, Uniwersytet  Rzeszowski 

Zanim przejdę do tematu zgłoszonego, który brzmi Obrona wolności i kulturowej
wspólnoty w pisarstwie Władysława Strumskiego, wzorując się na profesorze
Ostaszu, pozwolę sobie na wspomnienie dosyć odległe. Wspomnienie to wiąże się
z osobą naszego bohatera. Pod koniec lat 70. rzeszowska polonistyka zorganizowała
sesję naukową pod hasłem następującym: Temat wiejski w literaturze polskiej.
Zdaje mi się, że ta sesja również odbyła się w domu kultury, tak, jak i dzisiejsza, bo
po jej zakończeniu w towarzystwie profesora Nowakowskiego i profesora Rocha
Sulimy z Uniwersytetu Warszawskiego wybraliśmy się do klubu Turkus na kawę.
Strasznie było nam wesoło, pewnie dlatego, że sesja się już skończyła, a może
z jakichś innych powodów.

W każdym razie, byliśmy bardzo rozbawieni i w pewnym momencie zorientowałam
się, że obok nas usiadł samotny, elegancki pan, bardzo dystyngowany i budzący
respekt. Zauważywszy go, powiedziałam do moich towarzyszy, że może byśmy się
mniej cieszyli i byli mniej spontaniczni, ponieważ możemy przeszkadzać sąsiadowi.
Wtedy profesor Nowakowski się nagle odwrócił i powiedział: „O Boże! Ależ to sam
Brutus! Władysławie, co za spotkanie! Muszę was poznać.”, po czym zaprosił
Władysława Strumskiego do naszego stolika. I co się okazało? Okazało się, że to
człowiek pełen uroku, bardzo towarzyski i obdarzony dużym poczuciem humoru.
Profesor Nowakowski doskonale orientował się w twórczości Władysława
Strumskiego, dopiero zresztą rozpoczętej wydaniem Dziesiątki w akcji i Wilczaków.
On właśnie złożył Władysławowi Strumskiemu gratulacje z okazji publikacji tych
dwóch książek, dodając: „Stary, jesteś urodzonym pisarzem!”.

Oczywiście Strumski podziękował za dobre słowo. Jednak ja z profesorem Sulimą
byliśmy w kłopotliwej sytuacji, ponieważ jeszcze nie przeczytaliśmy tych książek.
W związku z tym profesor Sulima zmienił temat wiodący i zaczął mówić o sesji
w sposób następujący: i mówi tak: „Cóż, jakby tu był z nami Wiesław Myśliwski, to,
oczywiście zainteresowany tym nurtem wiejskim w literaturze, postawiłby zarzut, że
temat został sformułowany dosyć pokrętnie, ponieważ powinien to być temat
chłopski w literaturze i że to wcale nie jest takie błahe. Chodzi bowiem o to, aby
ukazać wkład kultury do kultury ogólnonarodowej. Natomiast, gdy mówi się wiejski,
to nie wiadomo, czy chodzi o Kochanowskiego, czy może o Mickiewicza z jego
Panem Tadeuszem. Wszystko to z kolei zmierza ku temu, by uświadomić szerszemu
ogółowi to, co może mu umyka. Mianowicie, że kultura chłopska stanowi istotny
wkład w kulturę narodową.” Tymi słowy, rzecz jasna, doskonale porozumiał się
z Władysławem Strumskim, który odrzekł, że ta go sprawa bardzo obchodzi,
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zresztą dlatego właśnie brał udział w sesji i z tej przyczyny pisał Wilczaków, bowiem
chciał pokazać, że chłopi nie są czymś odrębnym w organizmie polskim, lecz mają
ogromne zasługi i nieoszacowany wkład w narodowe dziedzictwo. Tutaj przeczytam
notę od autora, którą Strumski zamieścił na kocu powieści Wilczaki. Brzmi to tak:
„Starałem się uwypuklić rolę i znaczenie chłopów w wojnie ze Szwedami, oddając
w ten sposób hołd ich zasługom i część pamięci poległym za wolność narodu
i ludu.”

Teraz, żeby już zakończyć sprawę tego wspomnianego spotkania, to niestety, nie
cieszyliśmy się za długo towarzystwem Władysława Strumskiego. Powiedział, że
teraz ma już pociąg do Dębicy, w związku z czym, z żalem musi nas pożegnać.
Dopiero nazajutrz, już tym razem na uczelni, dowiedziałam się od profesora
Nowakowskiego, jaki los spotkał Brutusa po wojnie; co ten człowiek zniósł i przeżył.
Profesor Nowakowski powiedział wtedy to, co nawet sobie zanotowałam: „Nie
wiesz, jak się cieszę, że się odnalazł w roli pisarza. On dalej służy sprawie. Co za siła
i wytrwałość!” Więc trzeba powiedzieć, że dowodem tej siły i wytrwałości jest
16 powieści, które zostawił nam Władysław Strumski, głównie powieści
historycznych – w tym większość powieści dotyczy historii Polski, natomiast część
jest związana ze starożytnością, z antykiem. To zresztą też bardzo interesujące
pozycje, ponieważ jesteśmy Europejczykami i dziedzicami kultury europejskiej, więc
może z wdzięczności czy przyzwoitości, przypomnę przynajmniej tytuły tych książek
i bardzo wszystkim polecam zainteresowanie się tą twórczością.

Debiutem książkowym była, jak już powiedziano Dziesiątka w akcji napisana
w 1968 r. i obejmowała wspomnienia walk partyzanckich w okolicach Dębicy.
Szczególną uwagę zwraca historia bitwy o Kałużówkę. Gdy chodzi o następną
pozycję książkową, o Wilczaki, o których tu już mówiłam, dotyczyły one walki
chłopów z okolic Łańcuta z najeźdźcami szwedzkimi w XVII w. Obecnej tutaj
młodzieży, ogromnie polecam Kosy przeciw kiścieniom wydane w 1980 r. Zachęcam
do niej tym bardziej, że ta książka została opublikowana w serii Złotego Liścia przez
Naszą Księgarnię, a to była seria bardzo dobrze prowadzona i od strony myślowej,
i artystycznej więc to naprawdę znakomita rekomendacja. Kosy przeciw kiścieniom
była to powieść osnuta wokół obrony Nowosielec przed Tatarami. Nowosielce to
wieś pod Przeworskiem, którą to obronę zorganizował właśnie chłop, dawny wójt,
Michał Pyrz. Oczywiście, kto gościł w Nowosielcach wie, że koło kościoła, który
kiedyś był warownią otoczoną murem i fosą, znajduje się właśnie kopiec Michała
Pyrza, a co istotne – w 1936 r., bo wówczas właśnie ten kopiec usypano, odbyła się
w Nowosielcach ogromna manifestacja. Uczestniczyło w niej około 150 tys.
chłopów. Oczywiście zademonstrowano tym samym Sanacji siłę chłopską,
domagano się uwolnienia więźniów politycznych oraz reformy rolnej.
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Słowem, a Pyrz został chłopskim bohaterem, który w potrzebie nie zawiódł ani
chłopów, ani ojczyzny. Do tej powieści jeszcze wrócę i to szczegółowiej. Natomiast
chciałam przypomnieć następne powieści. Kolejna z nich, Antyczni bracia, ukazała
się w 1981 r., a jej fabuła była osnuta wokół wyprawy Alcybiadesa, jeszcze w 415 r.
p.n.e. przeciw Syrakuzom, a sens tej powieści był taki, by przekazać, jak
nieocenionym dobrem jest pokój. Oczywiście, tak sam Strumski, jak i jego
towarzysze walki dobrze wiedzieli i na sobie doświadczyli tego, czym jest brak
pokoju, więc przesłaniem autor uczynił obronę pokoju. Potem mamy jeszcze
następne teksty. Synowie rycerzy ze Zwodowa wydani w 1984 r. to książka
dotycząca panowania Kazimierza Wielkiego. Krytycy zaczepiali tutaj Strumskiego, że
niepotrzebnie wprowadził tam wątek miłosny, uznając, iż ten wątek jest skromny,
więc można było z niego zrezygnować. Myślę, że cała sprawa polega na
nieporozumieniu, ponieważ Strumski, doskonale czując ducha kultury chłopskiej,
ludowej posługiwał się – zresztą, tak jak i Sienkiewicz, choć Sienkiewicz był związany
ze szlachtą, z kulturą szlachecką – baśnią. W baśni jest potrzebne zakończenie
w postaci ślubu bohaterów. W ten sposób odnawia się więź pokoleniowa, wszystko
kończy się pochwałą życia, trwania i budzi nadzieje na przyszłość przed
nowożeńcami. Tym samym, chcę powiedzieć właśnie, ze w kulturze chłopskiej ten
wątek zupełnie inaczej wygląda. Zresztą, jeśli znacie Państwo piosenki ludowe, nie
występuje w nich wątek romansowy, miłości tristanicznej, tylko jest wątek taki:
„Matuś moja, dejcie mi ją, bo wam okna powybijom!”. Rodzice wydają za mąż córkę
i to od nich bardziej zależą losy pary, nie od romansu, który jest z kolei jak wiadomo,
powieścią zalotów.

Teraz, gdy chodzi o następną powieść pt. Tyran, wydaną w 1984 r. , jej akcja
przypada na lata 81-79 p.n.e. i chodzi tutaj o dyktaturę Sulli, który zamierzał –
i w dużej mierze mu się to udało – zmienić republikę w monarchię
w jednowładztwo. Jeżeli chodzi o powieść Śladami Grunwaldu wydaną w 1985 r. to
znów otrzymujemy wojenne przygody i bohaterami są postacie z okolic Rzeszowa
i Dębicy. Pojawia się Przybyszówka, Rzeszów, Wiewiórka i Zasów, a akcja powieści
przypada na ostatnią fazę wojny trzynastoletniej z Krzyżakami. Tu z kolei pojawia się
pierwszy ludowy, chłopski karierowicz, ponieważ Strumski nie idealizuje stanu
chłopskiego, lecz potrafi widzieć pewne rysy interesowności, zapobiegliwości
materialnej, a także ambicję chłopską. Tutaj wygląda to tak, że bohater przedkłada
ponad marzenia o stanie rycerskim małżeństwo z chłopką.

Następnie ciekawą trylogię zapowiada Kasztelanka z Bydlewa w 1987 r. Rzecz dzieje
się za czasów Leszka Czarnego, później Henryka Probusa i króla Przemysława. Mamy
tam do czynienia z rozdrobnieniem dzielnicowym, walką o tron książęcy
w Krakowie, buntem możnowładców, walką o władzę i zagrożenie ze strony Złotej
Ordy.
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Jednak, jak później sugerują następne części: Miraż korony i zapowiadana Królewska
krew na śniegu prawdopodobnie będzie to wszystko zmierzało do dobrego końca, bo
jak powiadam króluje zakończenie, na które wpływa baśń. W dorobku Strumskiego
znajduje się również książka, którą widziałam tutaj u Państwa, niezwykle trudna do
dostania, mianowicie Narodziny Polski, która okazała się 1988 r. i dotyczy czasów
przedhistorycznych. Związana jest z powstaniem polskiej państwowości i chodzi tu
o ojca Mieszka I. Musze powiedzieć, że jeden z krytyków, a krytycy wcale nie
rozpieszczali Strumskiego, powiedział, że Strumski pisze o Polsce na kolanach. Więc
co więcej można rzec, jeżeli mówimy o wartościach patriotycznych, przekazanych
w sposób artystyczny następnym pokoleniom? Jest jeszcze Pogromca Półksiężyca,
więc wiadomo, że tu chodzi o hetmana, później króla Jana Sobieskiego, o jego
zwycięstwa. Ostatnią z powieści jest Maciej z Głodomanka, której akcja toczy się
w czasach Kazimierza Wielkiego. Pojawiają się kłopoty z Krzyżakami, jest porwanie,
które jednak kończy się dobrze.

Ze wzruszeniem, chociaż nikogo nie musi to specjalnie obchodzić, przeczytałam tekst
Strumskiego pt. Wojenne losy uczniów. Jest tam znakomity wstęp, który zasługuje,
by przeczytał go każdy nauczyciel, ponieważ obrazuje, w jaki sposób, dosłownie fakty
potwierdzają, jak nauczyciele wpływają na swoich uczniów i jak ich formują. Ważna
sprawa – wychowanie militarne uczniów, najpierw skauting, a później harcerstwo.
Patronowali temu sami pozytywiści, którzy nie widząc szans powodzenia walki
zbrojnej uznali, że idee niepodległości muszą być przekazane następnym pokoleniom
i kto wie, czy nie taki lub podobny cel przyświecał Władysławowi Strumskiemu.
Należy powiedzieć, że Strumski nawiązał do najlepszych naszych tradycji w zakresie
powieści historycznej, mianowicie do Sienkiewicza i we wszystkich swoich
powieściach historycznych dotyczących zwłaszcza historii Polski, wybierał takie
właśnie momenty, w których na Polskę waliły się klęski zagrażające jej jako bytowi
politycznemu, z których podnosiła się dzięki sile własnego narodu. Strumski
przypomniał jednak, że siły te rodziły się nie tylko w kulturze szlacheckiej, ale
niedocenianej, pomijanej także i współcześnie kulturze chłopskiej. To kultura matka,
jak pisał Henryk Bereza, bo znów, jak stwierdza autor Kamienia na kamieniu,
Wiesław Myśliwski, Polska przetrwała dzięki chłopom, „dzięki ich przywiązaniu do
ziemi, języka i wiary”. Był to fundament, na którym zasadzało się chłopskie trwanie.
Terminowanie u Sienkiewicza może wyjść pisarzowi tylko na dobre, bowiem on, jak
mało kto, liczy się z oczekiwaniami odbiorców. Przejrzysta przygodowa fabuła, dość
jednoznaczne charaktery bohaterów, batalistyczny żywioł, poczucie humoru
i szlachetne przesłanie patriotyczne – wszystko to odnajdziemy także w twórczości
Strumskiego.
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Jednak trzeba dodać, że w przypadku wspomnianej powieści Kosy przeciw kiścieniom,
które tak zachwalałam, tradycja Waltera Scotta jest wzbogacona tym, że główny
bohater nie jest postacią fikcyjną, ale postacią historyczną. To przywódca chłopski,
Michał Pyrz, który zorganizował obronę wsi, porozumiewając się z okolicznymi
chłopami, których domostwa zostały spalone, bliscy często zostali zamordowani lub
wzięci w jasyr. Wspólnie podążyli z odsieczą kościołowi, będącemu rodzajem twierdzy,
ponieważ otaczały go mury, fosa obronna i były tam cztery armaty. Jednak problem
był w tym, że było tam mało prochu i mało kul. Na szczęście, w porę Pyrz wrócił
z kosynierami. Teraz kwestia tytułu, który trzeba objaśnić. Mianowicie, kosę
wprowadzono w Polsce ok. XVI w., ale chłopi, którzy zawsze musieli bronić się sami,
jak pisał Franciszek Kotula, prędko odkryli, że kosa to nie tylko narzędzie służące życiu,
którym można zdobywać żywność, uprawiać rolę i stosować je przy uprawie roli.
Ustawiona na sztorc może być narzędziem śmiercionośnym i stanowić skuteczną broń.
Teraz Pyrz, z chłopami, uzbrojonymi w kosy, poradził sobie z oddziałem tatarskim,
a kościół wraz z obrońcami został ocalony.

W tym momencie należy powiedzieć, że w tej powieści znajdujemy bardzo dużo
inwektyw, gdy chodzi o kulturę szlachecką. Zarzuca się szlachcie egoizm,
niesubordynację, warcholstwo i co jakiś czas wypomina się zachowanie w bitwie pod
Cecorą, gdzie zginął hetman Żółkiewski. Ciągle wraca postulat, że chłopi powinni być
tymi, który żywią, natomiast obroną powinien zajmować się stan rycerski. A jednak,
w razie takiej opresji, jak najazd Tatarów, chłopi musieli bronić się sami. Próbowali
ocalać się ucieczkami w lasy, na bagna, licząc na to, że Tatarzy na koniach ich nie
odnajdą. Niestety, nieraz się rozczarowywali, ponieważ byli wytropieni, a potem czekał
ich albo jasyr, albo śmierć. Teraz muszę odkręcić ten nurt antyszlachecki, bo wcale
Strumskiemu nie chodzi o to, aby zaprzeczyć, że szlachta ma wielkie zasługi
wolnościowe i militarne, lecz chodziłoby o to, by zrobić nieco miejsca dla patriotyzmu
chłopskiego. Pojawia się w tym momencie taka tajemnicza postać – Czechnik – który
jest nieślubnym synem kasztelana, usynowionym, więc wychowanym na człowieka
dobrze urodzonego. Wobec tego zna się na rzemiośle wojennym. Pomaga on chłopom
ukierunkować ostatecznie ich energię i waleczność, wobec czego chłopi nie ścigają
Tatarów tylko dlatego, że porwali ich córki, ale pod koniec powieści biorą udział
w walce u boku hetmana Koniecpolskiego pod Marynowem, gdzie rozgrywa się
zwycięska bitwa. Oczywiście w ten sposób chłopi uwierzyli w swoje siły.
Jeśli chodzi o ten antyszlachecki nurt, jest jasne dla mnie, że bohaterem prawdziwym,
ideałem wręcz dla Strumskiego był dowódca obwodu dębickiego ps. „Zbroja”,
niezmiernie kochany przez AK-owców.
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Teraz zacytuję słowa Strumskiego, który charakteryzuje tego człowieka: „Pracował dla
ojczyzny bez patosu, bez górnolotnych frazesów, z prostego poczucia obowiązku. Był
zawodowym oficerem, ale nigdy nie przestał być chłopem i pracę dla innych zawsze
sobie wyobrażał jako orkę na ojczystej niwie.”

Jeśli chodzi o walory artystyczne powieści, o której z przyjemnością mówię, jeszcze
może wspomnę o tych Kosach przeciwko kiścienom. Kiscienie była to straszliwa broń
tatarska – kule na łańcuchu, którymi rzucaono i jeśli trafiono, to zaatakowany nie miał
żadnych szans na przeżycie. Jak widać, można było nimi walczyć na pewien dystans,
ale kosynierzy tę odległość mogli pominąć, ponieważ kosa ze styliskiem stwarzała
odpowiednia odległość. Chciałabym powiedzieć, że oprócz niezwykłego talentu
narracyjnego, co może się wiązać z gawędowością ludową, to uwagę zwraca język,
który jednoczy narratora wewnętrznego i jego bohaterów. Jest on stylizowany na
staropolszczyznę i zróżnicowana w ten sposób, że szlachta używa często łaciny,
natomiast w wypowiedziach chłopów widać gwarę podrzeszowską. Atrakcyjność
lektury powieści Strumskiego zawsze zwiększa humor: jest to zarówno humor
sytuacyjny, jak i słowny. Dam przykład tego humoru. Broniący kościoła ksiądz Kisiel ma
pewne problemy ze swoimi wiernymi, zwłaszcza gdy chodzi o spowiedź. Bardzo się
irytuje, kiedy do spowiedzi przychodzi ktoś wyznać, że ukradł z lasu królewskiego kilka
kijów. Ksiądz odpowiada: „Z tych kilku kijów wzniósł sobie chałupę sobieś
pobudował!”. A już najbardziej księdza irytuje, że kobiety zamawiają u niego czarne
msze i póki nie wiedział, czym one w gruncie rzeczy są, to parę odprawił, a później się
okazuje, ze służą one krzywdzie bliźniego, na przykład, by nie wiodło mu się
w gospodarstwie. Gdy poznał prawdę, nigdy już w podobne układy się nie wdawał.
Strumski wykreowal także wspaniałego bohatera – głupiego Szymka. Jest to wiejski
odmieniec, który doznał kiedyś wielkiej życzliwości ze strony córki Sołtysa, Hanusi,
porwanej później przez Tatarów i jest chroniony przez Opatrzność, ma wielkie
szczęście. A podobno głupi ma szczęście, więc może w tym rzecz? Szymek właśnie,
zabiwszy jakiegoś Tatara, wchodzi w środek obozu tatarskiego i chce Hanusię zabrać,
na co ona odpowiada: „Nie idę, bo insze zostają”. Taka była honorową i lojalna
dziewczyną. Szymuś w swoim przekonaniu o słuszności sprawy „częstuje ją
piąsteczką”, a następnie przynosi zemdloną do obozu, gdzie uważa za stosowne
przynieść jej gorzałki na pobudzenie, uznawszy, że nieprzytomna po prostu śpi.
W każdym razie są takie sytuacje, w których rzeczywiście można trochę się radować.

Chciałabym dodać, że ten związek z kulturą chłopską uwidacznia się w tym, co już
sygnalizowałam – z nawiązaniem do baśni ludowej. My, obcując ze sztuką słowa
jesteśmy poddawani pewnemu treningowi i wytwarzają się swoiste oczekiwania,
wobec czego, każdy, kto zetknął się z baśnią – czy chce, czy nie chce – później oczekuje
podświadomie, że historia zakończy się dobrze.
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Teraz większość arcydzieł literatury światowej i polskiej kończy się jak najgorzej,
kończy się tragicznie. Gdyby nas baśń nie wychowała, gdyby nie nauczyła nas
szczęśliwych zakończeń przyjęlibyśmy na przykład opowieść o Wokulskim
z przeświadczeniem, że dobrzy ludzie na swoje nie wyjdą, lecz tak po prostu bywa.
A my mówimy – dlaczego? Dlaczego ta lalka nie chciała Wokulskiego, dlaczego? Może
się nie zabił? Może poszedł do laboratorium naukowego? Też marny los – lecz
przeżyłby. W związku z tym istnieje pewien dług wobec baśni i w ogóle tragizm byłby
dla nas o wiele bardziej obojętny, gdyby nas nie wychowano w poczuciu, że wszystko
może się jednak ułożyć naprawdę pięknie. Dlatego właśnie uważam, że baśń ludowa
jest fundamentem zarówno etyki, jak i estetyki. Bo raz – oswaja nas z pojęciem dobra
i zła, a dodatkowo organizuje naszą uczuciowość po stronie dobra i jest to taka forma,
która odpowiada naszemu myśleniu życzeniowemu. Gdy utwór zawodzi nasze
oczekiwanie, przeżywamywstrząs, może nawet katharsis.

Na zakończenie chciałabym powiedzieć, że poświęciłam uwagę oczywistym
pokrewieństwom, oczywistym analogiom, jeżeli chodzi o Strumskiego i Sienkiewicza.
W jego twórczości – ponieważ to społecznik – tkwi pewna inspiracja, wiążąca się
z pokrewieństwem duchowym z innym pisarzem wielkiej miary. Chodzi tu
o Żeromskiego, bardzo oddanemu sprawie własnego narodu i losu tego narodu. Chcę
przypomnieć, że w międzywojniu Żeromski wystąpił z diagnozą tej Polski odzyskanej
i powiedział, że zrzuciła ona wprawdzie jarzmo rozbiorów, lecz rozbiory poziome
zastąpiła pionowymi. To znaczy, jak mówi język potoczny, że są równi i równiejsi; iż
istnieje pion między pałacem a ruderą i teraz oczywiście mówi też o tym, że Polska
odzyskując niepodległość, znalazła się w próżni. Dotychczas całe pokolenia jednoczyła
idea niepodległości, a teraz naród nie ma się wokół czego scalić. W 1925 r. ukazała się
sztuka Uciekła mi przepióreczka, gdzie Żeromski mówi jasno, że należy wrócić do tego
spadku, który pozostawili pozytywiści, ocalając naród, zaczynając od oświaty.
Chciałabym powiedzieć, że taką działalność podjął Strumski i podoba mi się to hasło,
że „zamienił karabin na pióro”. Bardzo to barwne, wręcz archetypowe. To właśnie on
przez swoją twórczość, kierowaną do szerokiego kręgu odbiorców włączył się do
sprawy, o której mówi Żeromski. Udowodnił, że kultura chłopska jest integralną
częścią kultury narodowej, a ta z kolei jest warunkiem duchowej wspólnoty. Jeśli tej
duchowej wspólnoty nie będzie to wydarzy się to, co przepowiada Żeromski – oby się
to nie sprawdziło – „Rozdzióbią nas kruki i wrony”.
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dr hab. Tomasz Balbus

„Konspiracja AK-WiN – między Dębicą a Wrocławiem”
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Konspiracja AK – WiN – między Dębicą a Wrocławiem
Dr hab. Tomasz Balbus, Naczelnik OBUiAD IPN we Wrocławiu

Nigdy nie spotkałem się osobiście z Władysławem Strumskim, jednak będąc często
w Dębicy na i na Rzeszowszczyźnie, spotykaliśmy się z Andrzejem Strumskim, który
woził nas tutaj z Panią Emilią Szlachtą, Siostrą Majora „Zbroi”. O Ludwiku Marszałku
będzie właśnie krótka prezentacja. Major „Zbroja” był szefem Władysława
Strumskiego, komendantem Okręgu Dębica, urodzonym w Brzezinach. Z jego domu
nie zostało już nic, ledwie można odnaleźć pozostałości między chaszczami. Jego
rodzina wyemigrowała do Wrocławia na Dolny Śląsk i do Jeleniej Góry. Ludwik
Marszałek skończył szkołę powszechną w Brzezinach, potem gimnazjum dębickie
i następnie – co mógł robić młody człowiek wówczas, by się wybić? Mógł zostać
księdzem lub wojskowym. Jako że Ludwik był w miarę pobożny i ukształtowany dzięki
rodzinnemu wychowaniu w duchu katolickim, poszedł do zakonu. Jednakże tam
stwierdził, że to nie jego droga. Po kilku miesiącach wraca do Brzezin. Następnie ojciec
wysłał go do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie Mazowieckim i tak stał się
oficerem Wojska Polskiego.

Tą drogą podążał dalej. Był oficerem piechoty potem lotnictwa, potem po wypadku,
kiedy spadł z samolotem, powrócił do piechoty. Wypadek przeżył, jednak komisja
orzekła, że nie jest zdolny do służby liniowej w lotnictwie i tak trafił do 15. Pułku
Piechoty „Wilków”. Kampania wrześniowa, krótki Blitzkrieg i kapitulacja wojsk
polskich wymusiły to, co robiła większość oficerów: przedarcie się na zachód do wojsk
będących we Francji, albo stworzenie konspiracji w strukturach Polskiego Państwa
Podziemnego w okupowanym kraju. Ludwik Marszałek wybrał drugą ścieżkę. Był
jednym z organizatorów placówki w Brzezinach AK, potem w Gumniskach. Grupę
osób, w której się obracał w ciągu kilku okupacyjnych lat stanowili: Adam Lazarowicz,
Bronisław Pietrucha, adiutant Lazarowicza, Kazimierz Strumski, Edward Fiołek
i Stanisław Dydo ps. „Steinert”.

Ludwik był oficerem, prowadzącym pracę u podstaw: organizował szkolenia
młodszych dowódców, był saperem, prowadził kursy saperskie, uczył topografii.
Obwód Dębica, w miarę dobrze zakonspirowany, nie miał jakichś większych wpadek.
„Zbroja” był też komendantem Podobwodu Sędziszów Małopolski i wiosną 1944 r.
objął funkcję komendanta Obwodu Dębica. Do kadry dowódczej należał wówczas
major Łukasz Ciepliński, inspektorem rzeszowskim, organizujący struktury podziemia
niepodległościowego na Rzeszowszczyźnie, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Do
dzisiaj szukamy jego i jego towarzyszy zamordowanych przez komunistów
w Warszawie w więzieniu na Mokotowie. Lipiec i sierpień 1944 r. to czas nadejścia
Armii Czerwonej. Zaczyna się kolejna okupacja, kolejny okres konspiracji.
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Ludwik Marszałek wraz z Komendą Obwodu Dębica przechodzi do drugiej konspiracji.
Formy walki oczywiście będą inne, bo już nie miało sensu wysadzanie pociągów, tak,
jak miało to miejsce w okresie okupacji niemieckiej. Przede wszystkim nowe działania
obejmowały kontrwywiad, identyfikowanie zdrajców, kolaborantów i konfidentów,
współpracujących z wrogiem, wydawanie podziemnej prasy oraz sporządzanie
sprawozdań przesyłanych do władz polskich, przebywających na uchodźstwie
w Londynie.

Emilia Marszałek, po mężu nosząca nazwisko Szlachta, siostra Ludwika Marszałka to
osoba, którą „Zbroja” wprowadził do bezpieki rzeszowskiej jako wtyczkę AK-owską,
informatorkę, przekazującą wiele informacji cennych dla podziemia rzeszowskiego:
nazwiska, personalia funkcjonariuszy agentury, metody przesłuchań. Wiedza o tym,
kto rządzi w bezpiece czyli o doradcach sowieckich, sprawiała, że Emilia Marszałek
była właściwie bezcenną dla podziemia rzeszowskiego bohaterką.

W 1938 r. Marszałek wziął ślub z Weroniką Klimowicz. W latach 1944-1945, Marszalek
organizuje na Rzeszowszczyźnie siatkę kolportażu podziemnego pisma Ku wolności
oraz tworzy liczne komórki konspiracyjne. Zagrożony aresztowaniem na rozkaz majora
Adama Lazarowicza ewakuuje się na ziemie zachodnie, gdzie przystępuje do działań
konspiracyjnych w zupełnie innej formie, ponieważ tamtejsze rejony znacznie różniły
się od Rzeszowszczyzny. To nie już były Kresy, gdzie dominowała walka zbrojna,
oddziały partyzanckie czy dywersja. Dolny Śląsk, pamiętajmy, do 1945 r. był
w granicach III Rzeszy i dopiero przyjeżdżające środowiska musiały od podstaw
organizować konspirację. Zatem nie była to zbyt liczna siatka, liczyła zaledwie
kilkadziesiąt osób, jednak w znacznej części oparta była na ludziach z Dębicy,
Rzeszowa i okolic, którzy na rozkaz dowódców ewakuowali się i na Dolnym Śląsku
tworzyli komórki konspiracyjne Zrzeszenia WiN, organizacji kontynuującej tradycje AK
i znienawidzonej przez komunistów aż do upadku PRL-u w 1990 r.

Stanisław Dydo, pochodzący z Ropczyc, objął we Wrocławiu stanowisko szefa
Wydziału Organizacyjnego Okręgu Dolnośląskiego. Władysław Cisek, który przez okres
wojny przebywał na Węgrzech pełnił funkcję szefa Wydziały Informacji Komendy
Okręgu. Jak Klamut z kolei również był jednym z informatorów wojskowych, przez
Marszałka wprowadzony do struktur komunistycznego wojska. Prócz nich warto
wspomnieć o Helenie Sieleżyńskiej, maszynistce, przepisującej sprawozdania
informacyjne przesyłane do Krakowa. Wolnym słowem docierającym wówczas do
wielu osób przy propagandzie komunistycznej uprawianej przez władze państwowe
była podziemna brasa, tzw. bibuła. Działalność Ludwika Marszałka na Dolnym Śląsku
trwa przez kilkanaście miesięcy i jest to bardziej praca organiczna niż zbrojna,
prowadzona w oparciu o kadry rzeszowskie i dębickie.
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1 grudnia 1947 r. następuje moment krytyczny, kiedy to Bezpieka wychodzi na siatki
konspiracyjne IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN poprzez Małopolskę, Górny Śląsk
i poprzez kolejne aresztowania dociera do struktur działaczy i oficerów zrzeszenia WiN
na Dolnym Śląsku. Major Marszałek zostaje aresztowany 12 grudnia na kontakcie
ulicznym we Wrocławiu. Wydaje go zdrajca, który poszedł na współpracę z bezpieką,
ocalając głowę dzięki zwolnieniu z aresztu śledczego. Jako tajny współpracownik
otrzymał pseudonim „Kruk”. Major Eliasz Kotoń, zastępca szefa bezpieki, nadzorował
śledztwo wobec Marszałka we Wrocławiu. Strażnik więzienny o tym samym nazwisku,
lecz bez żadnego pokrewieństwa, Józef Marszałek, zapamiętał z Ludwika, którego
doprowadzał na śledztwo do funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Władysław
Cisek aresztowany został dzień później, 13 grudnia. Stanisław Dydo został ujęty 18
grudnia w jednym z kościołów, również wydany przez zdrajcę-konfidenta na spotkaniu
ulicznym. Jan Klamut został zdekonspirowany i aresztowany w Kłodzku w styczniu
1948 r. Nadzorującym grupę operacyjną był major Aleksander, a funkcjonariuszem UB
prowadzącym śledztwo był major Jan Starzycki. Głównym urzędnikiem śledczym był
major Feliks Rosenbaum. W sierpniu 1948 r. „Zbroja” wraz z kilkoma towarzyszami
broni zostaje skazany na karę śmierci. Tym, który wydał taki werdykt był Aleksander
Warecki. Zapadły wówczas cztery wyroki śmierci w tym trzy na ludzi
z Rzeszowszczyzny. Procedura typowo więzienna wyglądała następująco: z aresztu
śledczego do więzienia na ul. Klęczkowskiej, odwołanie do Sądu Najwyższego, do
Bieruta, który nie wyraża zgody na zamianę wyroku na wieloletnie więzienie
i egzekucja.

27 listopada 1948 r. czwórka oskarżonych w tym: major Ludwik Marszałek, Stanisław
Cisek i Jan Klamut zostają wyprowadzeni z cel więzienia na ul. Klęczkowskiej we
Wrocławiu. Wcześniej jeszcze „Zbroja” w celi izolatce, w celi śmierci wykonuje
z chleba serca i różaniec, które poprzez księdza przekazuje synkowi. 27 listopada
1948 o 17.30 następuje grupowa egzekucja, w wyniku której oskarżeni zostają
zamordowani przez pluton polskich czekistów. Polscy czekiści to korpus
bezpieczeństwa wewnętrznego, typowy odpowiednik NKDW złożony z Polaków
i należy pamiętać, że z roku na rok coraz więcej osób wchodziła w te struktury
komunistycznego aparatu represji, zwracając się własnemu narodowi. Grób Marszałka
znajduje się na Osobowicach. Zgon ofiar orzekł protokolarnie Franciszek Brużewicz,
absolwent Uniwersytetu Medycznego w Wilnie. Po egzekucji tych działaczy WiN-u
dolnośląskiego i rzeszowskiego bezpieka morduje cały IV Zarząd Główny w Warszawie
na Mokotowie.
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Życie tracą: Łukasz Ciepliński, Józef Batory, Karol Chmiel, Mieczysław Kawalec, Adam
Lazarowicz, Franciszek Błażej i Józef Rzepka. Do dzisiaj służby poszukiwawcze IPN nie
są w stanie zidentyfikować miejsca pogrzebania tych ludzi, pomimo intensywnych
prac badawczych, analitycznych, topograficznych i terenowych.

Ta historia ma tez swoje dobre zakończenie. W 2020 r. major Ludwik Marszałek
decyzją Ministra Obrony Narodowej zostaje patronem 16. Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej na Dolnym Śląsku, otrzymując równocześnie awans na podpułkownika.
Można rzec, że w pełni zasłużenie z katowni ubeckiej trafia na wojskowe sztandary.
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Dr hab. Tomasz Balbus, Naczelnik OBUiAD IPN we Wrocławiu 
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o Patronie Roku 2022 

KONKURS PLASTYCZNY NA 

PROJEKT OKŁADKI KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STRUMSKIEGO

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła

I Amelia Pycia SP nr 11 

II Hanna Bukowska Weldon School

III Oliwia Łączak SP nr 3

Wyróżnienie Malwina Kufel SP nr 3

Wyróżnienie Wiktoria Marucha SP nr 9

Wyróżnienie Zofia Zapotoczna SP nr 11

Wyróżnienie Klaudia Pieprzak SP nr 5

Wyróżnienie Maciej Szalwa SP nr 5

KONKURS LITERACKI NA 

RECENCJĘ KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STRUMSKIEGO”

Miejsce Imię i nazwisko Szkoła

Wyróżnienie Alicja Daczkowska I LO im. Króla Władysława 

Jagiełły

41
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Premiera filmu „Władysław Strumski – dywersant, który zamienił karabin na 
pióro!” - https://www.youtube.com/watch?v=mhBJjbh3gyM&t=1s 

Wystawa prac konkursowych oraz pamiątek po Władysławie Strumskim
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Nagrody wręczają wnuczki Władysława Strumskiego – Małgorzata Rycak oraz 
Jadwiga Zubik-Strumska
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Egzemplarz bezpłatny
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