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Tak w 1952 r. naczelnik wiêzienia w Raciborzu
oceni³ postawê wobec komunistycznego rz¹du
w Polsce Andrzeja Lisika, odbywaj¹cego karê
pozbawienia wolnoœci za dzia³alnoœæ niepodle-
g³oœciow¹. To postaæ, jakich wiele w historii XX
wieku. Przedwojenny podoficer rezerwy Wojska
Polskiego, który w okresie okupacji niemieckiej
u¿ywaj¹c pseudonimu „August” walczy³ w sze-
regach AK, a po 1945 r. konspirowa³ w Zrzesze-
niu WiN. Jednoczeœnie od wrzeœnia 1944 r. w ce-
lu prowadzenia wywiadu zatrudni³ siê w komuni-
stycznej Milicji Obywatelskiej, gdzie jako komen-
dant posterunków MO w Barwinku i Polanach
ochrania³ polsk¹ ludnoœæ przed atakami bojó-
wek ukraiñskich nacjonalistów. W paŸdzierniku
1947 r. zosta³ aresztowany przez UB. Przeszed³
ciê¿kie œledztwo i komunistyczny s¹d skaza³ go
na wieloletnie wiêzienne.

Andrzej Lisik urodzi³
siê 17 wrzeœnia 1914 r. w
Nadolu w gminie Dukla
wchodz¹cej w sk³ad po-
wiatu kroœnieñskiego, w
rodzinie ch³opskiej o tra-
dycjach patriotycznych,
jako syn Kaspra i Hono-
raty z d. Krówka. Jego
rodzice posiadali ma³e
gospodarstwo rolne, a oj-
ciec dorywczo pracowa³
w tartaku. Mia³ piêcioro

rodzeñstwa - czterech braci i siostrê. Po ukoñ-
czeniu szko³y powszechnej w Dukli nie konty-
nuowa³ dalszej edukacji, pomagaj¹c w gospo-
darstwie rolnym rodziców. PóŸniej zatrudni³ siê
jako robotnik torowy na kolei we Lwowie. W
latach 1936 - 1938 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w 4.
Batalionie Saperów w Przemyœlu, w trakcie
której ukoñczy³ szko³ê podoficersk¹ w stopniu
kaprala. Po zwolnieniu do rezerwy przez kilka
miesiêcy pracowa³ w tartaku w Dukli jako ro-
botnik placowy. W tym okresie aktywnie dzia-
³a³ w Stronnictwie Ludowym. Odby³ równie¿
jako rezerwista æwiczenia wojskowe i 12 lipca
1939 r. awansowano go na stopieñ plutonowe-
go rez. saperów. Po wybuchu wojny zosta³
zmobilizowany i bra³ udzia³ w kampanii wrze-
œniowej 1939 r. w szeregach 4. Pu³ku Saperów
z Przemyœla. Po jej zakoñczeniu unikn¹³ nie-
woli i jako podoficer rezerwy w³¹czy³ siê w
dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. Zaprzysiê¿ony
do AK pod ps. „August” dowodzi³ plutonem
AK w placówce Dukla wchodz¹cej organiza-
cyjnie w sk³ad Obwodu AK Krosno. 

Po zajêciu powiatu kroœnieñskiego przez Ar-
miê Czerwon¹ w pierwszej po³owie wrzeœnia
1944 r. za zgod¹ dowództwa obwodu AK, w ce-
lu prowadzenia wywiadu zg³osi³ siê na ochotni-
ka do pracy w tworz¹cej siê MO i z dniem 28
wrzeœnia 1944 r. zosta³ zatrudniony jako mili-
cjant w Komendzie Powiatowej MO w Kroœnie.
W latach 1944 - 1945 by³ komendantem poste-
runku MO w Barwinku. 31 marca 1945 r. za-
twierdzono mu stopieñ plut. MO, a 22 sierpnia
obj¹³ funkcjê komendanta posterunku MO w
Polanach. Jednak dopiero 19 paŸdziernika ofi-
cjalnie zatwierdzono go na tym stanowisku. W
tym czasie aktywnie uczestniczy³ w ochronie
ludnoœci polskiej zamieszka³ej w miejscowo-
œciach tej gminy przed atakami UPA oraz w
zwalczaniu bojówek OUN-UPA. 21 wrzeœnia
1946 r. ze wzglêdu na przesz³oœæ akowsk¹ zo-
sta³ negatywnie zweryfikowany przez powiato-
w¹ Komisjê Weryfikacyjno-Personaln¹ dzia³a-
j¹c¹ przy KP MO w Kroœnie, która we wniosku
koñcowym stwierdzi³a: „plut. Lisika Andrzeja
nale¿y wydaliæ z szeregów MO”. Swoj¹ decy-
zjê uzasadni³a krótko: „sympatyk PSL na pew-
no, bo nawet jest podejrzany o przynale¿noœæ.
Milicjantem jest dobrym, odwa¿nym, jeœli cho-
dzi o kryminalnych przestêpców to ich œciga”.
W oparciu o t¹ opiniê 4 paŸdziernika 1946 r. ko-
mendant wojewódzki MO w Rzeszowie podj¹³
decyzjê o jego zwolnieniu ze s³u¿by jako „ele-
mentu politycznie niepewnego”. Po opuszcze-
niu szeregów milicji, prowadzi³ wraz z ¿on¹ re-
stauracjê w budynku ratusza w Dukli przy ul.
Rynek 1. Z ramienia PPS by³ tak¿e radnym oraz
cz³onkiem Zarz¹du Miejskiego w Dukli.

Od pocz¹tku maja 1946 r. dzia³a³ w WiN za-
anga¿owany przez kierownika Rejonu WiN
Krosno Antoniego Koœció³ka „Kostkê”. W la-
tach 1946 - 1947 jako dzia³acz Rady WiN Kro-
sno kierowa³ Ko³em WiN w gminach Polany i
Tylawa. W tym czasie utrzymywa³ kontakty
konspiracyjne z Antonim Koœció³kiem, kierow-
nikiem Rady WiN Krosno W³adys³awem Stroñ-
czakiem „Kraszewskim”, kierownikiem Ko³a
WiN Dukla i tamtejszym burmistrzem Kazimie-
rzem Welcerem „Iglic¹”, kierownikiem Ko³a
WiN Nadole Józefem D³ugoszem „Dziadkiem”
i kierownikiem Ko³a WiN Jaœliska Stanis³awem
Turkiem „Wiktorem”. W okresie przed „refe-
rendum ludowym” w czerwcu 1946 r. i wybora-
mi do Sejmu w styczniu 1947 r. prowadzi³ akcjê
propagandow¹ WiN na terenie podleg³ych mu
gmin Tylawa i Polany. Organizowa³ kolporta¿
ulotek i prasy WiN wœród tamtejszej ludnoœci.
Opracowywa³ tak¿e sprawozdania i meldunki z
podleg³ych mu gmin i przekazywa³ kierowniko-
wi Rady WiN Krosno Stroñczakowi.

Od po³owy 1947 r. dzia³ania operacyjne
przeciwko strukturom WiN-u w wojewódz-
twie rzeszowskim w tym tak¿e w Kroœnie i po-
wiecie kroœnieñskim prowadzi³a Sekcja 2 Wy-
dzia³u III Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa Publicznego w Rzeszowie w ramach
sprawy agenturalnego rozpracowania o krypt.
„Iskra”. W wyniku tych dzia³añ, 13 paŸdzierni-
ka 1947 r. zosta³ aresztowany w Dukli przez
grupê operacyjn¹ WUBP z Rzeszowa pod za-
rzutem „przynale¿noœci do nielegalnej organi-
zacji WiN”.

Po ujêciu przewieziono go do Powiatowego
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Kro-
œnie i osadzono w piwnicach tamtejszego
aresztu, gdzie by³ przetrzymywany do czasu
zakoñczenia œledztwa. 16 paŸdziernika 1947 r.
Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszo-
wie wyda³a postanowienie o jego tymczaso-
wym aresztowaniu. W trakcie trwaj¹cego
trzy miesi¹ce brutalnego œledztwa prowadzo-
nego przez Wydzia³ Œledczy WUBP w Rze-
szowie stosowano wobec niego tortury fi-
zyczne i psychiczne. 

26 stycznia 1948 r. akt oskar¿enia w jego
sprawie sporz¹dzi³ prowadz¹cy dochodzenie
starszy oficer œledczy Sekcji 2 Wydzia³u Œled-
czego WUBP w Rzeszowie chor. Aleksander
Chudzik, a zatwierdzi³ naczelnik Wydzia³u
Œledczego WUBP w Rzeszowie por. Feliks Za-
wadzki i prokurator WPR w Rzeszowie mjr Fi-
lip Barski. Lisika oskar¿ono o przestêpstwo z
art. 86 par. 1. i 2. kkWP oraz z art. 7 w zwi¹z-
ku z art. 15. par. 1 i 2 Dekretu z dnia 13 VI

1946 m.in. o to, ¿e: „Od wiosny 1946 do
chwili aresztowania go, tj. do dnia 14 paŸ-
dziernika 1947 r. nale¿a³ do nielegalnej organizacji
WiN, która to organizacja mia³a na celu przemoc¹

„Do rz¹du ludowego pozytywnego ustosunkowania nie stwierdzono…”

Ostatni rok przyniós³ wielk¹ zmianê na arenie miêdzynarodowej - wojnê u granic naszej
ojczyzny. Tegoroczne œwiêto 1 marca obchodzimy wiêc w zupe³nie nowych okolicznoœciach.
Rosja, spadkobierca ZSRR, podjê³a zbrojn¹ próbê odtworzenia „imperium z³a”. Wydarze-
nia te sprawiaj¹, ¿e motywacje towarzysz¹ce walce ¯o³nierzy Wyklêtych sta³y siê dla nas
wszystkich wyraŸniejsze ni¿ kiedykolwiek, zarazem bli¿sze nam nawet bardziej, ni¿ by-
œmy tego chcieli. Znów bowiem s³yszymy s³owa, o których pragnêliœmy tak bardzo zapo-
mnieæ: wojna, terror, masowe groby. W ich brzmieniu rozumiemy g³êboki i realny wymiar
poœwiêcenia obywatela dla obrony swojej ojczyzny. Rozumiemy te¿, ¿e wybór dokonywa-
ny przez ¯o³nierzy Wyklêtych nie by³ wyborem prostym ani wygodnym, gdy¿ cena p³aco-
na za wolnoœæ zawsze jest wysoka. Cena, któr¹ gotowe by³o zap³aciæ pokolenie naszych

przodków w czasie drugiej wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu by³a wysoka, ale woleli
straciæ ¿ycie ni¿ ¿yæ w zniewoleniu i bez mo¿liwoœci kszta³towania w³asnego ¿ycia w opar-
ciu o prawdziwe wartoœci. Nie miejmy zatem z³udzeñ - je¿eli nie zatrzymamy odbudowy
imperium z³a ju¿ dziœ, cena, która przyjdzie nam i naszym dzieciom p³aciæ za wolnoœæ skraj-
nie wzroœnie. Je¿eli dziœ bêdziemy obojêtni, jutro mo¿emy nie mieæ wyboru. Tak jak nie-
gdyœ obojêtnoœæ mocarstw w Monachium i w Ja³cie sprawi³a, ¿e ¿o³nierzom oraz ca³emu
spo³eczeñstwu II RP nie zostawiono wyboru.
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[…] zmieniæ ustrój Pañstwa Polskiego. W or-
ganizacji tej wystêpowa³ pod ps. „August”
i pe³ni³ funkcjê kierownika ko³a na gminê
Polany - Tylawa” i dalej: „zajmuj¹c […] sta-
nowisko urzêdnika pañstwowego tj. funkcjo-
nariusza MO […], jako kierownik ko³a WiN
[…] i cz³onek legalnej partii PPS, w okresie
od wiosny 1946 r. do paŸdziernika 1947 r.
dzia³aj¹c na szkodê Pañstwa Polskiego gro-
madzi³ i przekazywa³ wiadomoœci stanowi¹-
ce tajemnicê pañstwow¹ i wojskow¹, tj. wia-
domoœci z dziedziny politycznej, ekonomicz-
nej i wojskowej, pisa³ na piœmie w formie
sprawozdañ i raportów miesiêcznych podpi-
suj¹c ps. „August”, po czym przekazywa³ je
[…] kierownikowi Rejonu […] WiN”. Na-
stêpnego dnia przewieziono go do wiêzienia
na zamku w Rzeszowie, gdzie oczekiwa³ na
rozprawê s¹dow¹. 

Proces w jego sprawie toczy³ siê z przerwa-
mi w dniach 26 kwietnia - 3 maja 1948 r. przed
Wojskowym S¹dem Rejonowym w Rzeszowie
w jego siedzibie przy ul. 3 Maja 13. W sk³ad
komunistycznego s¹du wchodzili: przewodni-
cz¹cy kpt. Aleksander Borowski, ³awnicy: kpr.
Bronis³aw Murawski i kpr. Stefan Strzy¿ew-
ski, oskar¿a³ go prokurator WPR w Rzeszowie
por. Eustachy Lech, a reprezentowa³ obroñca z
wyboru Micha³ Pikor. Na ³awie oskar¿onych
oprócz niego zasiad³o jeszcze 14 dzia³aczy Ra-
dy WiN Krosno. 7 maja 1948 r. zapad³ wyrok
w jego sprawie skazuj¹cy go na karê ³¹czn¹ 12
lat wiêzienia, utratê praw publicznych i oby-
watelskich na 5 lat i przepadek ca³ego mienia
na rzecz Skarbu Pañstwa. 

14 maja 1948 r. jego obroñca Micha³ Pikor
wniós³ skargê rewizyjn¹ od tego wyroku do
Najwy¿szego S¹du Wojskowego w Warsza-
wie. 30 czerwca 1948 r. NSW w Warszawie
rozpatrzy³ na posiedzeniu niejawnym tê skargê
i postanowi³ z³agodziæ mu wymiar kary do 9

lat wiêzienia, utrzymuj¹c za to w mocy wszyst-
kie kary dodatkowe.

Karê pozbawienia wolnoœci odbywa³ w wiê-
zieniu na zamku w Rzeszowie, a nastêpnie
w: Przemyœlu, Wronkach, Oœrodku Pracy WiêŸ-
niów w Potulicach, Raciborzu, Sosnowcu i
Knurowie, gdzie pracowa³ jako górnik do³owy
w kopalni wêgla. 

W latach 1949 - 1954 jego ¿ona Zofia kilka-
krotnie zwraca³a siê z proœb¹ o jego u³aska-
wienie, najpierw do „Prezydenta” RP, a póŸ-
niej I Sekretarza PZPR Boles³awa Bieruta i
Rady Pañstwa PRL. Nie przynios³o to jednak
¿adnego rezultatu ze wzglêdu na negatywne
opinie jednostek penitencjarnych, w których
by³ on osadzony. W jednej z opinii z kwietnia
1952 r. naczelnik wiêzienia w Raciborzu tak
go scharakteryzowa³: „Lisik Andrzej […] w
tutejszym wiêzieniu przebywa od dnia 26 lu-
tego 1952 r. […] Za pope³nione przestêpstwo

¿adnej poprawy nie okazuje i nie pozwala
przypuszczaæ, ¿e po wyjœciu z wiêzienia po-
prowadzi uczciwy tryb ¿ycia. Do rz¹du ludo-
wego pozytywnego ustosunkowania nie
stwierdzono, gdy¿ jest wiêŸniem skrytym i nie
prawdomównym. Bior¹c pod uwagê powy¿-
sze dane oraz ca³okszta³t zachowania, […] to
ze strony w³adz wiêziennych jego wniosek na
poparcie nie zas³uguje”.

Dopiero 6 kwietnia 1955 r. Zgromadzenie
Sêdziów NSW w Warszawie na posiedzeniu
niejawnym rozpozna³o wniosek rewizyjny w
jego sprawie i postanowi³o uchyliæ wymierzo-
n¹ mu karê oraz zarz¹dzi³o zwolnienie z wiê-
zienia. 19 kwietnia 1955 r. wyszed³ na wol-
noœæ. Po opuszczeniu zak³adu karnego powró-
ci³ do Dukli. Nie zakoñczy³o to jednak jego
gehenny, poniewa¿ w latach 1955 - 1956 by³
inwigilowany przez Powiatowy Urz¹d ds.
Bezpieczeñstwa Publicznego w Kroœnie w ra-

mach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, ja-
ko na „zwolnionego z wiêzienia za przestêp-
stwo antypañstwowe”. Nie mog¹c znaleŸæ
pracy, obserwowany przez UB, przeniós³ siê
z Dukli do Iwonicza, gdzie zatrudni³ siê w skle-
pie Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³op-
ska” w pobliskim Iwoniczu Zdroju. Tam, pra-
cowa³ do emerytury. Zmar³ 1 sierpnia 1989 r.
w Iwoniczu i zosta³ pochowany na cmentarzu
komunalnym w Dukli.

Dopiero dziesiêæ lat po œmierci doczeka³
siê pe³nej rehabilitacji. 7 paŸdziernika 1999 r.
S¹d Okrêgowy w Rzeszowie, Wydzia³ II Kar-
ny po rozpoznaniu wniosku jego przybranej
córki, postanowi³ stwierdziæ niewa¿noœæ wy-
roku by³ego WSR w Rzeszowie z 7 maja
1948 r. i postanowieñ NSW w Warszawie,
uznaj¹c, ¿e zosta³y one wydane w zwi¹zku z
jego „dzia³alnoœci¹ na rzecz niepodleg³ego
bytu Pañstwa Polskiego”. 
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7 listopada ubieg³ego roku obchodziliœmy 25
rocznicê œmierci ks. Józefa Wal¹ga, niez³omne-
go kapelana AK i Zrzeszenia „Wolnoœæ i Nieza-
wis³oœæ”, wiêŸnia stalinowskiego. W przypadaj¹-
cym na 1 marca 2023 r. Narodowym Dniu Pamiê-
ci „¯o³nierzy Wyklêtych” warto przypomnieæ t¹
nietuzinkow¹ postaæ dwóch konspiracji: anty-
niemieckiej i antysowieckiej na terenie ziemi lu-
baczowskiej. 

Ks. Józef Wal¹g uro-
dzi³ siê 2 stycznia 1910 r.
w Moszczenicy w powie-
cie gorlickim, w rolnej i
wielodzietnej rodzinie
Jana i Katarzyny. M³ody
Józio okaza³ siê doœæ
zdolnym i bystrym m³o-
dzieñcem, tote¿ po ukoñ-
czeniu szko³y podstawo-
wej, rozpocz¹³ naukê w
Pañstwowym Gimna-

zjum im. Mariana Kromera w Gorlicach, które
w 1928 r. zwieñczy³ matur¹. Po uzyskaniu
œwiadectwa dojrza³oœci, postanowi³ poœwiêciæ
swoje ¿ycie Bogu, wstêpuj¹c 12 grudnia 1928 r.
do Lwowskiego Seminarium Duchownego. Po
piêciu latach 19 czerwca 1933 r. na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza we Lwowie obroni³ pra-
cê magistersk¹ pt. „Chrystus Pan a trêdowaci”

i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Pos³ugiwa³ jako
wikariusz i prefekt w parafiach archidiecezji
lwowskiej rozmieszczonych na terenie trzech
województw: tarnopolskiego, lwowskiego i
stanis³awowskiego m.in. w Bursztynie i Brzu-
chowicach.

Z pocz¹tkiem lutego 1942 r. duchowny zo-
sta³ skierowany do pracy duszpasterskiej na te-
ren by³ego powiatu lubaczowskiego. Obj¹³
wówczas funkcjê administratora parafii pw.
Objawienia Pañskiego w £ukawcu, niewielkiej
wsi po³o¿onej 11 km na po³udnie od Lubaczo-
wa. Niespe³na dwa miesi¹ce póŸniej nawi¹za³
kontakty konspiracyjne z sier¿. Stanis³awem
Mroczkowskim „Bosakiem”, który wówczas
na terenie przedwojennego powiatu lubaczow-
skiego organizowa³ zrêby przysz³ej konspiracji
podporz¹dkowanej Obwodowi AK Jaros³aw.
Po zaprzysiê¿eniu, do którego dosz³o najpraw-
dopodobniej w kwietniu 1942 r., ks. Wal¹g
przyj¹³ pseudonim „Góral” i podporz¹dkowany
zosta³ jako kapelan nowopowsta³ej placówce
AK Nowa Grobla o krypt. „Nowoœæ” dowo-
dzonej przez Antoniego Krzanowskiego „Or-
da”, która by³a jedn¹ z 12 placówek Obwodu
AK Jaros³aw. Jej g³ównym zadaniem by³o gro-
madzenie broni i amunicji, kolporta¿ prasy
podziemnej, ochrona miejscowej ludnoœci
przed pacyfikacj¹ ze strony UPA, a tak¿e obser-
wowanie dzia³añ podejmowanych przez jed-
nostki niemieckie i policjê ukraiñsk¹ oraz spo-
rz¹dzanie w tej kwestii meldunków do do-

wództwa obwodu. Ks. Wal¹g w ramach pla-
cówki aktywnie w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹, odpowiadaj¹c za dorêczanie
meldunków, organizowanie na terenie £u-
kawca tajnego nauczania i kolporta¿ prasy
podziemnej. 

W pierwszych miesi¹cach 1943 r. ks. Wal¹g
zosta³ tak¿e kapelanem placówki o krypt. „Lu-
sia” w Lubaczowie, podporz¹dkowanej struk-
turom Obwodu AK Jaros³aw dowodzonej
przez Zdzis³awa Zatheya „G³adzickiego”. Od
lutego 1944 r. duchowny dzia³a³ na terenie Ob-
wodu AK £añcut, gdzie pe³ni³ w stopniu kapi-
tana stanowisko kapelana czasu wojny Oddzia-
³u Partyzanckiego „Prokop” pod dowództwem
por. Tadeusza Strugalskiego „Kosa”.

G³ównym zadaniem Oddzia³u by³o szkole-
nie ¿o³nierzy pod k¹tem walk partyzanckich i
nadchodz¹cej akcji „Burza”. Wraz z OP „Pro-
kop”, ks. Józef Wal¹g bra³ udzia³ w akcji „San
I” przeprowadzonej na Zasaniu pod Le¿aj-
skiem w okresie od 31 maja do 29 czerwca
1944 r. Jej g³ównym celem by³a ochrona oko-
licznej ludnoœci przed pacyfikacj¹ UPA, a tak-
¿e przygotowanie ¿o³nierzy do walk partyzanc-
kich i dywersyjnych na zapleczu zbli¿aj¹cego
siê frontu i przysz³ej akcji „Burza”. 

Na terenie ³añcuckiego Obwodu AK ks. Wa-
l¹g przebywa³ do lutego 1945 r. Pod jego nie-
obecnoœæ, lubaczowska placówka „Lusia” w
kwietniu 1944 r. w wyniku prowadzonych roz-
mów pomiêdzy dowództwem okrêgów lwow-

skiego i krakowskiego, zosta³a przekazana do
okrêgu AK Lwów. Jeszcze w tym samym mie-
si¹cu wskutek zagro¿enia ze strony UPA, pol-
skie rodziny z Lubaczowa i okolic zaczê³y
opuszczaæ miejsca swojego zamieszkania prze-
nosz¹c siê za San i w okolice Rudy Ró¿aniec-
kiej oraz Narola. Do ewakuacji przygotowywa-
li siê tak¿e ¿o³nierze placówki „Lusia”, którzy
ze wzglêdu na brak dostatecznej iloœci broni,
amunicji, niewystarczaj¹cego sk³adu osobowe-
go oraz przemieszania w mieœcie zabudowy
polskiej i ukraiñskiej, nie byli w stanie utwo-
rzyæ zwartych pozycji obrony. 

W tej sytuacji komendant placówki Zdzis³aw
Zathey otrzyma³ ze Lwowa rozkaz utworzenia
oddzia³u partyzanckiego i przejœcia do wsi
Prusy pod Lwowem, a gdy sta³o siê to niemo¿-
liwe ze wzglêdu na du¿¹ koncentracjê oddzia-
³ów UPA w tym rejonie, zdecydowa³ siê za na-
mow¹ ppor. Karola Kosteckiego „Kostka” (do-
wódcy kompanii AK „Narol”) i por. Mariana
Wardy „Polakowskiego” (komendanta Rejonu
V AK Obwodu Tomaszów Lubelski) przejœæ
wraz z oddzia³em do Narola, w celu wzmoc-
nienia i obrony tamtejszego odcinka przeciwu-
kraiñskiego. 

Jesieni¹ 1944 r. na terenie powiatu luba-
czowskiego zorganizowany zosta³ Obwód Lu-
baczów AK Zgrupowania „Warta” Okrêgu
Lwów pod dowództwem kpt. Juliana Bistronia
„Godziemby”. Po jego aresztowaniu 19 paŸ-
dziernika 1944 r., funkcjê t¹ obj¹³ Cichociemny 

Ks. Józef Wal¹g „Góral” - kapelan Armii Krajowej i Zrzeszenia
„Wolnoœæ i Niezawis³oœæ” na terenie ziemi lubaczowskiej
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por. Tadeusz ¯elechowski „Ptaszek”. Party-
zanci tego Obwodu w noc sylwestrow¹ 1944
r. wykonali wyrok œmierci na pierwszym kie-
rowniku PUBP w Lubaczowie, Miko³aju Ha-
siuku, niespe³na dwa miesi¹ce póŸniej jego los
19 lutego 1945 r. podzieli³ tak¿e z r¹k party-
zantów tego Obwodu, komendant KP MO
w Lubaczowie Leon Bêben i jego sowiecki do-
radca mjr Ba³yszew. 

W marcu 1945 r. dowództwo nad obwodem
obj¹³ kpt. Edward Baszniak „Orlicz”, znajomy
ks. Józefa Wal¹ga. Kap³an po powrocie z Ob-
wodu AK £añcut jako kapelan wszed³ w sk³ad
sztabu komendy Obwodu AK Lubaczów Zgru-
powania „Warta”. Plebania, w której urzêdowa³,
by³a miejscem, gdzie mieœci³ siê tak¿e sztab ko-
mendy Obwodu. W po³owie maja 1945 r., a
wiêc niespe³na dwa miesi¹ce przed rozwi¹za-
niem oddzia³ów Zgrupowania „Warta” i Obwo-
du Lubaczów, ks. Wal¹g wraz z komendantem
„Orliczem” uczestniczy³ w Cieszanowie w spo-
tkaniu konspiracyjnym z dowództwem Rejonu
V Obwodu AK Tomaszów Lubelski. W tym sa-
mym miesi¹cu (21 maja) wspiera³ prowadzone
w przysió³ku ¯ar, nale¿¹cym do wsi Lubliniec
Nowy (pow. Lubaczów) rozmowy polsko-ukra-
iñskie, których celem by³o za¿egnanie wzajem-
nego konfliktu w obliczu wspólnego wroga So-
wietów. Duchowny w momencie, gdy wydawa-
³o siê, ¿e negocjacje zostan¹ zerwane, zadekla-
rowa³ wówczas przyjêcie roli zak³adnika.

W paŸdzierniku 1945 r. ks. Wal¹g podj¹³ de-
cyzjê o ujawnieniu siê. 24 paŸdziernika 1945 r.
zg³osi³ siê przed komisjê likwidacyjn¹ ds. AK
w Lubaczowie. Niespe³na trzy miesi¹ce póŸniej
za namow¹ ks. Wiktora Haasa „Paneckiego”,
który wówczas ukrywa³ siê przed UB na tere-
nie zakonu w Wielkich Oczach, nawi¹za³ kon-
takty konspiracyjne z nowo utworzon¹ Rad¹
Zrzeszenia WiN w Lubaczowie. Zosta³ wów-
czas cz³onkiem tzw. komórki Opieki Spo³ecz-
nej Rady WiN w Lubaczowie wspomagaj¹c¹
rodziny by³ych ¿o³nierzy AK. Duchowny oso-
biœcie przekazywa³ odzie¿ i buty pochodz¹ce
z „Caritas”. Pos³ugiwa³ siê wówczas pseudoni-
mem „Marian”. 

Od wiosny 1946 r. pozostawa³ w sta³ym
kontakcie konspiracyjnym z kpt. Marianem
Ward¹ „Polakowskim”, dowódc¹ Rejonu V
Obwodu WiN Tomaszów Lubelski. W maju
1946 r. uczestniczy³ w odprawie kierownic-
twa Rejonu V w Rudzie Ró¿anieckiej. Struk-
tury tego rejonu by³y wówczas najprê¿niej
dzia³aj¹cymi na terenie powiatu lubaczow-
skiego. Ks. Wal¹g w okresie od kwietnia do
lipca 1946 r. spotyka³ siê z „Polakowskim”
przynajmniej dwukrotnie, utrzymywa³ z nim
tak¿e poprzez ³¹czników sta³y kontakt kore-
spondencyjny. Przekazywa³ mu m.in. karty
ewakuacyjne.

Kluczow¹ dat¹ dla dalszych losów ks. Józe-
fa Wal¹ga by³ okres od 3 do 8 sierpnia 1946 r.
W tych dniach w lesie pod Rud¹ Ró¿anieck¹
w powiecie lubaczowskim aresztowany zosta³
przez PUBP w Tomaszowie Lubelskim, ko-
mendant Rejonu V, „Polakowski”, zaœ w
dniach kolejnych jego bliscy wspó³pracowni-
cy m.in. zwi¹zany z kompani¹ WiN „Narol”
Stanis³aw Zañczak „Sikora” czy Bronis³aw
Lomber „S³owik”. W wyniku szerszych dzia-
³añ operacyjnych podjêtych przez PUBP w
Tomaszowie Lubelskim w sierpniu i wrzeœniu
1946 r. na terenie Rudy Ró¿anieckiej, Narola i
Suœca, funkcjonariusze natrafili na dokumen-
tacjê Rejonu V, wœród nich na korespondencjê
i meldunki ks. Józefa Wal¹ga przesy³ane do
kpt. „Polakowskiego” i druki Powiatowego
Urzêdu Repatriacyjnego, na których figuro-
wa³o nazwisko kap³ana. W ten sposób natra-
fiono na trop powi¹zañ duchownego z Rejo-
nem V tomaszowskiego Obwodu WiN. 

12 wrzeœnia 1946 r. dysponuj¹c zgromadzo-
nym materia³em funkcjonariusze PUBP w To-
maszowie Lubelskim aresztowali w £ukawcu
ks. Wal¹ga. Jeszcze tego samego dnia kap³an
przewieziony zosta³ do tamtejszego aresztu
PUBP i przes³uchany przez dwóch funkcjona-
riuszy, Edwarda Maryñczaka, uznawanego za
najokrutniejszego œledczego tomaszowskiego
PUBP, cz³owieka, który za stosowanie niedo-
zwolonych metod œledczych wyrokiem WSR
w Lublinie z dnia 31 marca 1951 r. skazany zo-

sta³ na karê 3 lat pobawienia wolnoœci i zdegra-
dowany do stopnia szeregowego, drugim z
funkcjonariuszy przes³uchuj¹cych duchowne-
go by³ sam szef urzêdu Czes³aw Cygler. Mo-
¿emy siê tylko domyœlaæ, jak mog³o przebie-
gaæ przes³uchanie ks. Wal¹ga. W okresie od
12 do 19 wrzeœnia 1946 r. duchowny przes³u-
chiwany by³ czterokrotnie, funkcjonariuszy
interesowa³ g³ównie okres jego wspó³pracy z
Rad¹ WiN w Lubaczowie i Rejonem V. Œledz-
two dot. dzia³alnoœci ks. Wal¹ga prowadzono
w ramach szerszej sprawy dot. kpt. Mariana
Wardy „Polakowskiego” i jego najbli¿szych
wspó³pracowników. 

Œledztwo wobec ksiêdza zamkniêto 19
wrzeœnia 1946 r. Akt oskar¿enia wobec jego
osoby sporz¹dzi³ 3 paŸdziernika 1946 r. wspo-
mniany Edward Maryñczak. Duchownemu po-
stawiono zarzut „wrogiej dzia³alnoœci na rzecz
demokracji ludowej i pañstwa polskiego w
zwi¹zku z jego aktywnoœci¹ w strukturach
Zrzeszenia WiN”. Proces odby³ siê 15 marca

1947 r. przed WSR w Lublinie. Na ³awie
oskar¿onych oprócz ksiêdza zasiad³o tak¿e sie-
dem innych osób, w tym komendant Rejonu V,
kpt. Marian Warda „Polakowski”. Ks. Józef
Wal¹g zosta³ skazany na 4 lata wiêzienia. Na
mocy amnestii karê t¹ z³agodzono mu do jed-
nego roku, a nastêpnie w ca³oœci mu darowa-
no. S¹d wzi¹³ po uwagê jego dotychczasowy
areszt w PUBP w Tomaszowie i w wiêzieniu
na Zamku w Lublinie. 

Po wyjœciu na wolnoœæ kap³an decyzj¹ me-
tropolity lwowskiego abp. Eugeniusza Baziaka
wyjecha³ z £ukawca na Pomorze. Zosta³ mia-
nowany wikariuszem parafii katedralnej w
Gdañsku Oliwie. 23 kwietnia 1948 r. obj¹³
funkcjê dyrektora Caritas Diecezji Gdañskiej.
Rok póŸniej zosta³ oskar¿ony przez komuni-
stów o nadu¿ycia finansowe i poszukiwany li-
stem goñczym. Duchowny pod przybranym
nazwiskiem Wachowski ukrywa³ siê na terenie
diecezji che³miñskiej. Aresztowany z pocz¹t-
kiem 1950 r. we wsi Mgoszcz w gminie Lise-
wo. Przebywa³ m.in. w areszcie œledczym
MBP przy ul. Koszykowej w Warszawie i wiê-
zieniu w Bydgoszczy. Po wyjœciu na wolnoœæ
pe³ni³ pos³ugê duszpastersk¹ w parafii NMP
Gwiazdy Morza w Sopocie, a nastêpnie w
Pszczókach, KoŸlinach i Krzywym Kole. 

Od 1957 r. zosta³ mianowany administrato-
rem, a nastêpnie proboszczem parafii MB Nie-
ustaj¹cej Pomocy w Pruszczu Gdañskim. W la-
tach siedemdziesi¹tych szykanowany przez SB
m.in. za wybudowanie bez zezwolenia na placu
przykoœcielnym drewnianej szopy. Wyrokiem
S¹du Powiatowego w Gdañsku skazany na
4000 z³ grzywny. 

W latach szeœædziesi¹tych otrzyma³ nomina-
cjê na Dziekana dekanatu Gdañsk-wieœ, a na-
stêpnie dekanatu Pruszcz Gdañski, zaœ w 1978
r. godnoœæ kapelana honorowego Ojca Œw.
W 1987 r. przeszed³ na emeryturê. Zmar³ 7 li-
stopada 1997 r., pochowany zosta³ na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Prusz-
czu Gdañskim. Odznaczony m.in. w 1943 r.
Krzy¿em Walecznych, zaœ w 1944 r. Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami. 

W³adys³aw £abaj ps. „Uciekinier”, „Drañ”
dr Miros³aw Surdej

W³adys³aw £abaj przyszed³ na œwiat 22 lutego
1925 r. w Sêdziszowie Ma³opolskim. By³ synem
Jana i Wiktorii z domu Ja³owiec. W pocz¹tko-
wym okresie wojny wyjecha³ w Bydgoskie,
gdzie mieszka³a jego rodzina. Niebawem znalaz³
siê w niemieckim obozie. Sta³o siê to za spraw¹
jego kuzyna imieniem Feliks, którego sympatia
- Niemka, za zwi¹zek z Polakiem zosta³a uwiê-
ziona. W³adys³aw £abaj wraz z kuzynem podjêli
nieudan¹ próbê jej uwolnienia. W niemieckim
obozie £abaj przebywa³ do 1942 r., kiedy to
zbieg³ i powróci³ do Sêdziszowa. Nie na d³ugo
jednak, gdy¿ wkrótce ponownie trafi³ do Nie-
miec, na przymusowe roboty, tym razem przy
okazji pomocy udzielonej ukrywaj¹cemu siê
w Sêdziszowie ¯ydowi. W swoich zeznaniach
w 1951 r. przedstawia³ to nastêpuj¹co: 

„Na terenie Sêdziszowa ukrywa³ siê ¯yd, któ-
rego nazwiska nie pamiêtam, [ukrywa³ siê on]
u Burasiów i ten [¯yd] prosi³ mnie o pomoc w
wyjechaniu mu do Niemiec do pracy, by przez to
móg³ siê ukrywaæ. ¯ydowi temu wystara³em siê
o Kenkartê przez mego kolegê D¹bka Zygmunta
z Sêdziszowa na nazwisko Ocha³ Jan […] z Za-
gorzyc. Po zdobyciu Kenkarty z ¯ydem tym uda-
³em siê ja i ob[ywatelka] Kudasiowa, która za-

mieszkiwa³a w Krakowie, z Sêdziszowa do Kra-
kowa. Ob. Kudasiowa jecha³a z nami dlatego, by
u³atwiæ wykupienie biletu ¯ydowi i za³atwiæ pew-
ne sprawy, zwi¹zane z wyjazdem do pracy do
Niemiec, poniewa¿ obawiano siê, aby w³adze
niemieckie nie rozpozna³y wy¿ej wymienionego
¯yda. Po kilku dniach z Krakowa zosta³em od-
transportowany wraz z ¯ydem poci¹giem, z któ-
rego za Krakowem zbieg³em i do Niemiec nie po-
jecha³em, a¿ dopiero po kilku dniach w Krakowie
zosta³em schwycony ponownie i teraz [nast¹pi³o]
ju¿ przymusowe wywiezienie mnie do Berlina”.

W Berlinie, jako przymusowy robotnik, £a-
baj zosta³ skierowany do pracy z innymi Pola-
kami na poczcie. Po dokonaniu sabota¿u,
w 1942 r. ca³a grupa, zagro¿ona aresztowaniem
przez gestapo, zbieg³a z pracy. Pozostaj¹c nadal
w Berlinie £abaj trafi³ do organizacji Todt,
w której pracowa³ przy odgruzowywaniu mia-
sta po alianckich bombardowaniach. W 1943 r.
Niemcy próbowali wci¹gn¹æ £abaja, wraz
z dwoma innymi cz³onkami organizacji Todt,
Bu³garem i Serbem, do s³u¿by w kolaboracyj-
nych formacjach antypartyzanckich, prawdo-
podobnie do Rosyjskiego Korpusu Ochronne-
go w Serbii (Russisches Schutzkorps Serbien).
W trakcie przygotowania do wcielenia, 4 lipca
1943 r. ca³a trójka zbieg³a.
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Po ucieczce z Niemiec £abaj powróci³ do ro-
dzinnego Sêdziszowa M³p. W tym czasie brat
W³adys³awa £abaja - Kazimierz by³ ju¿ za-
przysiê¿onym ¿o³nierzem AK i wci¹gn¹³
osiemnastoletniego wówczas W³adys³awa
w szeregi podziemnej armii. W³adys³aw £abaj
z³o¿y³ przysiêgê organizacyjn¹ przybieraj¹c na
pami¹tkê jego ucieczki z Niemiec ps. „Ucieki-
nier”. Podlega³ placówce Sêdziszów I krypt.
„S³awa” pod dowództwem por. cz. w. Mieczy-
s³awa Stachowskiego ps. „Sêp”. By³ jednym
z ponad 5 tys. ¿o³nierzy zaprzysiê¿onych w ob-
wodzie AK Dêbica krypt. „Deser”. Obwodem
tym dowodzi³ por. Adam Lazarowicz ps.
„Klamra”. Obwód wchodzi³ w sk³ad Inspekto-
ratu Rzeszów krypt. „Rtêæ”, bêd¹cym czêœci¹
Podokrêgu Rzeszów AK krypt. „Ogniwo”.

W 1944 r. s³u¿y³ w elitarnym oddziale le-
œnym krypt. „Dzwon” podleg³ym Adamowi
Lazarowiczowi ps. „Klamra”, komendantowi
Obwodu AK Dêbica. Bra³ udzia³ w akcji „Bu-
rza” w ramach zgrupowania „San”. Po wkro-
czeniu Armii Czerwonej pozosta³ w struktu-
rach AK, ukrywaj¹c siê do czerwca 1945 r. na
terenie powiatu dêbickiego. Brutalna rzeczywi-
stoœæ pozbawia³a z³udzeñ co do charakteru
obecnoœci Armii Czerwonej w Polsce - nowa
okupacja sowiecka by³a równie dotkliwa jak
poprzednia. Pewnego jesiennego dnia 1944 r.
siostra W³adys³awa £abaja - Maria, uczennica
Gimnazjum w Sêdziszowie, po powrocie do
domu zasta³a matkê przygotowuj¹c¹ posi³ek
dla sowieckich ¿o³nierzy - jak póŸniej wspomi-
na³a: „Sowieci strasznie pili alkohol […], tak
strasznie siê jeden oficer kozacki upi³, ¿e gdy ja
przysz³am do domu, wci¹gn¹³ mnie do takiej
izdebki. Mama siê ju¿ modli³a, ¿e stanie siê coœ
strasznego; Natomiast ów oficer wyci¹gn¹³ na-
gan i kaza³ mi siedzieæ na ³ó¿ku. Gdy usiad³a,
to on zacz¹³ strzelaæ z pistoletu w moim kierun-
ku. Kule trafia³y w pierzynê, tak, ¿e w pokoju
by³o pe³no piór. Kozak tak strzela³, ¿e mnie na-
wet nie skaleczy³. Jak siê o tym W³adek [£abaj]
dowiedzia³, (akurat w tym czasie gdzieœ kr¹¿y³
niedaleko domu) to chcia³ zastrzeliæ tego koza-
ka. Tylko b³agania matki, by poniecha³ ruskie-
go, ocali³y mu ¿ycie”. 

Na rozkaz „Klamry” w czerwcu 1945 r. £a-
baj wyjecha³ wtedy do Katowic, a nastêpnie do
Kluczborka, gdzie zaanga¿owa³ siê w dzia³al-
noœæ Zrzeszenia „WiN”. W kwietniu 1946 r.
dosta³ powo³anie do zasadniczej s³u¿by woj-
skowej. W czerwcu tego¿ roku, zgodnie z pole-
ceniem otrzymanym od prze³o¿onych z WiN,
zdezerterowa³ z WP, zabieraj¹c pistolet maszy-
nowy. Przyby³ do Sêdziszowa Ma³opolskiego,
a broñ przekaza³ Zygmuntowi Besarze, dzia³a-
czowi miejscowej struktury WiN. 

Basara zleci³ £abajowi rozwi¹zanie proble-
mu dokonuj¹cej rabunków, a dzia³aj¹cej pod
szyldem AK grupy Jana Koliñskiego ps. „Szty-
let”. W grupie tej przebywa³ znany £abajowi
siedemnastoletni wówczas, Antoni Chor¹¿y.
£abaj dotar³ do grupy i zakaza³ Koliñskiemu
prowadzenia bandytyzmu pod groŸb¹ œmierci. 

PóŸniej £abaj otrzyma³ polecenie wyjazdu
na teren województwa wroc³awskiego, gdzie
ukrywa³ siê pod nazwiskiem Boles³aw Górny.
Nadal utrzymywa³ kontakty organizacyjne
z Lazarowiczem. Otrzyma³ fa³szywe dokumen-
ty na nazwiska W³adys³awa Olszewskiego i Jó-
zefa Kowalskiego, które wykorzystywa³, zmie-
niaj¹c czêsto miejsce swego pobytu. W 1948 r.
przebywa³ w Szczecinie i Œwinoujœciu, staraj¹c
siê znaleŸæ sposób na opuszczenie kraju.
W Widuchowie w województwie szczeciñskim
zdo³a³ wykraœæ kilkanaœcie ostemplowanych
blankietów metryki urodzenia, które wykorzy-
stano do wyrobienia fa³szywych dokumentów
dla innych poszukiwanych dzia³aczy WiN.
W 1950 r. £abaj ukrywa³ siê wspólnie z W³ady-
s³awem S¹siadkiem, równie¿ ¿o³nierzem AK

i dzia³aczem WiN z powiatu dêbickiego.
W paŸdzierniku 1950 r. obaj nawi¹zali kontakt
z Antonim Chor¹¿ym, pracuj¹cym i mieszkaj¹-
cym w Kornkowie w województwie wroc³aw-
skim pod fa³szywym nazwiskiem W³adys³aw
Bochenek. 

Chor¹¿y po likwidacji grupy Koliñskiego
wyjecha³ do Kamiennej Góry w województwie
wroc³awskim, gdzie w
czasie amnestii ujawni³
siê w tamtejszym PUBP.
W 1947 r. wróci³ na
krótko do Sêdziszowa,
lecz nadal zagro¿ony
aresztowaniem, uda³ siê
ponownie na teren wo-
jewództwa wroc³aw-
skiego i dziêki fa³szy-
wym dokumentom zdo-
³a³ zorganizowaæ sobie
„legalne” ¿ycie. W1949 r.
pozna³ Zdzis³awê Ry¿y,
nauczycielkê pochodz¹-
c¹ ze Lwowa, z któr¹
niebawem wzi¹³ cywil-
ny œlub. Od jesieni
1949 r. pracowa³ jako

nauczyciel kursów dla analfabetów w Jagielni-
cy, Samborowicach i Karnkowie. Pe³ni¹c tak¿e
funkcje prezesa Gminnej Spó³dzielni Samopo-
mocy Ch³opskiej w Karnkowie oraz zastêpcy
przewodnicz¹cego GRN w Przewornie. Chor¹-
¿y wykrad³ z GRN formularz metryki urodze-
nia, co pozwoli³o wyrobiæ fa³szywe dokumenty
dla W³adys³awa S¹siadka. Ponadto Chor¹¿y
przeprowadzi³ wywiad na potrzeby zaplanowa-
nego przez £abaja i S¹siadka napadu na sklep
GS w ¯elowicach. Akcja ta zakoñczy³a siê jed-
nak aresztowaniem S¹siadka, co w konsekwen-
cji zmusi³o Chor¹¿ego do ucieczki. 

Zarówno £abaj, jak i Chor¹¿y z ¿on¹, powró-
cili w okolice Sêdziszowa Ma³opolskiego.
W 1951 r. ukrywali siê u swoich krewnych
i znajomych w okolicach Sêdziszowa i Krosna.
Wiosn¹ 1951 r. £abaj i Chor¹¿y ponownie na-
wi¹zali ze sob¹ kontakt i latem ukrywali siê ra-
zem, uzbrojeni tylko w dwa pistolety - Vis i TT.
Ich dzia³alnoœæ skierowana by³a g³ównie prze-
ciwko funkcjonariuszom aparatu represji.
19 maja 1951 r. w gminie Olchowa £abaj
i Chor¹¿y ostrzelali dwuosobowy patrol
MO/ORMO. 20 wrzeœnia w Bystrzycy pow.
ropczycki (obecnie ropczycko-sêdziszowski)
napadli na so³tysa tej gromady, Ignacego Wia-
tra, zabieraj¹c mu piecz¹tkê s³u¿bow¹ oraz czy-
ste blankiety dokumentów. Tego samego dnia
kierownikowi Samopomocy Ch³opskiej, Felik-
sowi Tobiaszowi, odebrali 500 z³, buty dam-
skie, spodnie i inne rzeczy u¿ytku osobistego.
Wieczorem 9 paŸdziernika zastrzelili na stacji
kolejowej w Œwilczy (pow. Rzeszów) funkcjo-
nariusza PUBP Rzeszów Wojciecha Strêka
i ciê¿ko ranili komendanta tamtejszego poste-
runku MO, Adama Sitka. Dzieñ po tym zdarze-

niu PUBP w Dêbicy wszcz¹³ sprawê agencyj-
nego rozpracowania przeciwko £abajowi
i Chor¹¿emu pod kryptonimem „Dwieœcie”.
W nocy z 26 na 27 grudnia 1951 r., na stacji
kolejowej w Rudnej (pow. Rzeszów), £abaj
i Chor¹¿y rozbroili i pobili kapitana KBW An-
toniego Wrzeszcza oraz funkcjonariusza UB
Stanis³awa Czy¿a, którym odebrali dwa pisto-
lety TT, po czym oddalili siê w kierunku lasów
ko³o Kawêczyna, gdzie zostali zlokalizowani
przez poœcig KBW. Okr¹¿eni, w akcie despera-
cji podjêli walkê, w trakcie której, uzbrojeni
tylko w broñ krótk¹, zdo³ali zastrzeliæ czterech
i raniæ piêciu ¿o³nierzy KBW. Skapitulowali
dopiero wtedy, gdy towarzysz¹ca im Zdzis³a-
wa Chor¹¿y, bêd¹ca w zaawansowanej ci¹¿y,
zosta³a postrzelona w krêgos³up. 

Pokazowy proces £abaja i Chor¹¿ego odby-
wa³ siê w dniach 11, 12 i 14 lutego 1952 r.
w budynku przy ul. Fabrycznej w Sêdziszo-
wie. Po œledztwie obaj, w myœl wyroku komu-
nistycznego s¹du, zostali zg³adzeni przez kata
21 marca 1952 r. w wiêzieniu na Zamku
w Rzeszowie.

Zachowa³a siê relacja ukazuj¹ca zachowanie
siê £abaja w trakcie procesu. Czytamy w niej:
„Jeden z cz³onków sk³adu sêdziowskiego za-
da³ mu [£abajowi - MS] pytanie:

1. Czy oskar¿ony jako Polak mia³ odwagê i
sumienie strzelaæ do brata Polaka: Oskar¿ony
przyj¹wszy swobodn¹ postawê odpowiedzia³:
ciekawe - kto lepszy Polak - ja, czy wy?

2. Dlaczego oskar¿ony jest wrogo nastawio-
ny do W³adzy ludowej? OdpowiedŸ brzmia³a:
dlatego, ¿e nienawidzê komunizmu. 

Z ust oskar¿onego padaj¹ s³owa: Z chwil¹,
kiedy by³em otoczony w lesie przez ¿o³nierzy
KBW i UB oficer nawo³ywa³ mnie do podda-
nia siê. Wyrazi³em zgodê, pod warunkiem, ¿e
sprowadz¹ mi ksiêdza w celu wyspowiadania
siê. Oficer da³ s³owo, ¿e ksiêdza sprowadz¹ do
celi wiêziennej - do dziœ ksiêdza nie sprowa-
dzono. Pytam siê, gdzie jest s³owo honoru ofi-
cera Ludowego Wojska Polskiego?

W czasie opuszczania Sali podesz³a matka
zastrzelonego funkcjonariusza UB Wojciecha
Strêka do oskar¿onego £abaja i Chor¹¿ego
i zapyta³a: który z was zastrzeli³ mojego syna.
£abaj W³adys³aw wyci¹gn¹³ rêkê i uca³owa³
rêkê matki zastrzelonego i z pe³nym spokojem
wypowiedzia³ s³owa: matko, ja zastrzeli³em
Waszego syna. Matka pog³aska³a go po g³owie
i powiedzia³a - ja Ci przebaczam, niech ci Pan
Bóg przebaczy”. 

Oprócz kary œmierci dla £abaja i Chor¹¿e-
go zapad³y wyroki wiêzienia dla osób udzie-
laj¹cych im pomocy. Skazano wówczas 16
osób na kary od 2 do 10 lat wiêzienia, w tym
zwi¹zanego z konspiracj¹ ks. Józefa Kuczka,
proboszcza parafii Ma³a (pow. Ropczyce),
który w listopadzie 1951 r. udzieli³ Antonie-
mu Chor¹¿emu i Zdzis³awie Ry¿y œlubu ko-
œcielnego. Za ten czyn oraz za to, ¿e w 1948
r. pomaga³ ukrywaj¹cemu siê Franciszkowi
Szaro ps. „Pek”, skazano duchownego na trzy
lata wiêzienia. 

Postanowieniem S¹du Wojewódzkiego
w Rzeszowie z 3 listopada 1992 r. stwierdzi³
niewa¿noœæ wyroku by³ego Wojskowego S¹du
Rejonowego w Rzeszowie z 14 lutego 1952 r.
odnoœnie W³adys³awa £abaja. Dzia³ania £aba-
ja okreœlono jako walkê na rzecz suwerennoœci
i niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego. Lokaliza-
cja miejsca pochówku £abaja i Chor¹¿ego jest
znana dziêki adnotacji w ksiêdze cmentarnej
cmentarza Rzeszów-Pobitno o anonimowym
pochówku zarz¹dzonym przez UB w dniu 22
marca 1951 r. Miejsce to jednak zosta³o po la-
tach przeznaczone na kolejne pochówki. Na
dzieñ dzisiejszy brak jest mo¿liwoœci prawnej
przeprowadzenia ekshumacji celem zorganizo-
wania ponownego pochówku z honorami. 
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