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Prezentujemy drugi wywiad w cyklu „Historia mówiona”. W grudniu 2012 roku do Archiwum Etnografi cznego 
działającego wówczas przy Instytucie Socjologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zgłosiła 
się pani Ewa Gąsowska, która chciała opowiedzieć o okolicznościach śmierci swojego dziadka, Jana Rybaka, 
i o tym, jak wyglądały jej doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości związane z rehabilitacją jego dobre-
go imienia.

W styczniu 2013 roku – jako członkini Archiwum – skontaktowałam się z panią Ewą telefonicznie i umówi-
łyśmy się na wywiad za kilka tygodni. Tymczasem wymieniłyśmy parę e-maili i kilkakrotnie rozmawiałyśmy 
przez telefon, znałam więc już trochę sprawę, o której pani Ewa miała opowiedzieć. 6 lutego 2013 roku 
spotkałyśmy się w mieszkaniu pani Ewy Gąsowskiej we Wrocławiu.

Był to nietypowy wywiad – długi (rozpoczął się o 9 rano i trwał z krótkimi przerwami około 6 godzin) i tylko 
częściowo rejestrowany. Część wywiadu to swobodna rozmowa (bez nagrywania), część – wywiad nagrywany 
na dyktafon, część – odczytywanie i fotografowanie fragmentów dokumentów, np. akt sądowych (zrobiłam 
ponad 350 zdjęć dokumentów z sądu, z archiwum, z książek).

Spisywanie wywiadu na ogół jest czasochłonne, ale też satysfakcjonujące – można zwrócić uwagę na rzeczy, 
które zostały powiedziane na marginesie, obserwować dynamikę rozmowy, jeszcze raz przemyśleć niektóre 
wątki. Jednocześnie sama specyfi ka języka mówionego – jego dygresyjność, skróty myślowe, podkreślenia 
– może być po prostu interesująca dla czytelnika. Tak było i tym razem, chociaż pojawiły się nietypowe pro-
blemy, np. jak w tekście pisanym oddzielić fragmenty wypowiedzi rozmówczyni od cytatów z dokumentów 
(cytowanie odbywało się w „mowie zależnej”) – czy sięgać do dokumentów i odnajdywać cytaty, czy spisy-
wać całość jako jeden głos. Zdecydowałam się na to drugie rozwiązanie.

Pani Ewa autoryzowała pierwszą część wywiadu, wprowadzając wiele zmian w kolejności wątków i ich tre-
ści – pewne fragmenty zostały rozszerzone, niektóre wypadły. Z jednej strony te zmiany sprawiły, że tekst 
stał się jaśniejszy w wielu miejscach, spójny, ale z drugiej strony wywiad stracił wiele cech historii mówio-
nej, np. usunięto niektóre pytania, niektóre dygresje, a obszerne fragmenty rozmowy zostały napisane od 
nowa na podstawie dokumentów z sądu. W efekcie tekst przypominał bardziej artykuł prasowy niż wywiad.

Redakcja SLH uznała, że po poprawkach tekst wyszedł z ram wywiadu etnografi cznego, a ja pokazywałam 
pani Gąsowskiej różnice między tekstem pisanym w ofi cjalnym języku a tekstem mówionym językiem po-
tocznym, próbując ją przekonać do powrotu do oryginalnej, „surowej” transkrypcji i wprowadzenia tylko ko-
niecznych, redakcyjnych, zmian. Jednak pani Ewa Gąsowska – dla której jako prawniczki precyzja i ścisłość 
wypowiedzi są priorytetem – nadal uważała, że tekst transkrypcji jest nieczytelny i zaproponowała, żebyśmy 
powtórzyły wywiad, co nie było możliwe (głównie ze względów fi nansowych). Zaczęłam mieć wątpliwości, 
na ile ktoś, kto nie uczestniczył w tej rozmowie, będzie w stanie śledzić jej tok. Redaktorka SLH, pani dr Elż-
bieta Janicka przejrzała transkrypcję i uznała, że skoro ktoś niezorientowany w temacie (jak ona) nie gubi 
się, czytając, więc nie ma potrzeby powtarzania wywiadu, tylko można uzupełnienia i uściślenia umieścić 
w aneksie i przypisach.

Chociaż pani Gąsowska zgodziła się na taką formułę (aneks i dopiski w przypisach), to mimo wszystko trud-
no było jej zaakceptować pierwszą wersję transkrypcji jako punkt wyjścia do spisanego wywiadu. Jak sama 
to określiła: „Za duży chaos myśli, za dużo wątków, czasami zbędnych, za dużo wypowiedzi emocjonal-
nych”. Powstawały kolejne wersje, jednak nie udawało się nadać wywiadowi takiej formy, z której byłyby 
zadowolone obie strony: dla Redakcji SLH wywiad był zbyt zmieniony, z kolei dla rozmówczyni oryginalna 
transkrypcja zbyt „potoczna”, a z kolei, gdyby zanonimizować dane i potraktować transkrypcję jako wywiad 
etnografi czny, wywiad rzeczywiście straciłby wiele na treści, ale też na sugestywności. Znowu więc rozma-
wiałyśmy przez telefon i mailowałyśmy z panią Ewą. Takie konsultacje z pośrednim udziałem Redakcji SLH 
toczyły się z przerwami wiele tygodni. Ostatecznie zdecydowałyśmy, że znaczna część wywiadu – ta, która 
jest omówieniem kolejnych spraw sądowych w oparciu o dokumenty – zostanie znacząco przeredagowana 
przez panią Gąsowską.

Z założenia historia mówiona opiera się na surowym zapisie rozmowy, tym razem jest to wywiad autory-
zowany i zmieniony (tylko częściowo opiera się na oryginalnej transkrypcji, po autoryzacji tekst skrócono 
z 48 do 38 stron). Pierwsza część jest bliska oryginalnej transkrypcji (wywiad etnografi czny), drugiej części 
nadałyśmy formę wywiadu autoryzowanego, dzięki czemu tekst jest bardziej komunikatywny, spójny, fakty 
podane są w sposób uporządkowany, chronologicznie. Ta hybrydowa forma z pewnością jest wygodniejsza 
dla czytelnika, chociaż nie jest zapisem oryginalnej rozmowy 1:1. Po zmianach dokonanych przez panią Ewę 
to dokumenty sądowe nadają strukturę jej wypowiedzi – wcześniej także stanowiły główny przedmiot roz-
mowy, ale pojawiały się wątki poboczne, czasami dygresja stawała się tematem głównym. Teraz czytelnik 
będzie komfortowo przeprowadzony przez całą sprawę dzięki omówieniu kolejnych dokumentów z rozpraw 
sądowych. Rozmówczyni jest nie tylko autorką wypowiedzi, ale też współautorką „wersji do druku”. 

Monika Stec
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Z Ewą Gąsowską rozmawia Monika Stec

Abstrakt rozmowy: Ewa Gąsowska opowiada historię swoich dziesięcioletnich zmagań z wymiarem sprawie-
dliwości. Jej celem jest rehabilitacja dobrego imienia dziadka, Jana Rybaka, który został zamordowany w 1945 
roku. Zdaniem Ewy Gąsowskiej, powodem zabójstwa była partyjna aktywność jej dziadka (PPR) i jego powojen-
ne zaangażowanie w odbudowę Polski Ludowej, a jego mordercami byli członkowie Narodowych Sił Zbrojnych.

Prawie 60 lat później ukazała się książka wspomnieniowa, która inaczej przedstawia działalność i okoliczno-
ści śmierci Jana Rybaka. Jej autorem jest osoba, którą rodzina uważa za mordercę. Ważny kontekst tego „se-
rialu sądowego” stanowią relacje rodziny Rybaka z lokalną społecznością, z której się wywodzi on i – praw-
dopodobnie – jego zabójcy, jak też przemiany społeczno-polityczne we współczesnej Polsce.

Wyrażenia kluczowe: Radomyśl nad Sanem, Jan Rybak, sprawa sądowa, polityka historyczna, druga wojna 
światowa, Narodowe Siły Zbrojne, partyzantka NSZ, Bolesław Chmielowiec, Alfons Chmielowiec, Ścinawka, 
Polska Partia Robotnicza

Wrocław, 6 lutego 2013 roku

Akt pierwszy – śmierć dziadka

Monika Stec: Od kiedy zajmuje się Pani sprawą śmierci dziadka? Jak to się zaczęło?

Ewa Gąsowska: Zaczęło się jedenaście lat temu, ale zawsze sprawa dziadka była przez 
rodzinę poruszana przy wszystkich spotkaniach rodzinnych. Natomiast w Radomyślu 
spotkałam się z czymś innym, powiedziałabym z taką niechęcią. Nie dotykaj, nie znasz 
się na tym, nic nie wiesz o swoim dziadku, nie ruszaj, nie odkrywaj, to stare dzieje – ja 
to znam, mówiono tak do mnie wiele razy. Ilekroć pytałam mojego stryja, Karola Wikto-
ra (ps. „Szyszka”), brata mojego ojca, jeszcze długo przed tym, nim ukazała się książka 
Bolesława Chmielowca (ps. „Komar”)1 pt. Wspomnienia straconych (?) dni (Chmielowiec, 
2002), to natychmiast serce go bolało i nic nie chciał mówić, i po prostu uciekał.

Wtedy tego nie rozumiałam i przyjęłam, że nic na ten temat nie wie. A jak ukazała 
się książka, w 2002 roku, to stałam się jego osobistym wrogiem, choć dalej tego nie 
rozumiałam.

Jeszcze przed ukazaniem się książki, dużo wcześniej, gdzieś w 1995 roku, zaraz jak tyl-
ko objęliśmy dom po śmierci ciotki Kazimiery, żony mojego wujka Eugeniusza Rybaka2, 
zapytał mnie sąsiad, starszy pan, Teofi l Skoczek3, czy ja wiem, jak zginął mój dziadek, 

1 Bolesław Chmielowiec (ur. 1920 w Radomyślu nad Sanem), ps. „Komar”, członek Narodowych Sił Zbrojnych, Armii 
Krajowej (oddział kpt. Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy” i oddział Stanisława Młynarskiego ps. „Orzeł”) oraz or-
ganizacji Wolność i Niezawisłość. Mieszka w Tarnobrzegu.

2 Syn Jana Rybaka.
3 Nie udało się znaleźć informacji o tej osobie.



SLH 2/2013  |  str. 587

Pierwsza strona okładki książki Bolesława Chmielowca. Fot. M. Stec.

bo jest tu osoba, która tym się interesuje, i opowiedział mi o Bolesławie Chmielowcu. 
I wtedy dowiedziałam się, że to brat Alfonsa Chmielowca4, który mieszka w Tarnobrzegu.

Pamiętam jak rozmawialiśmy i zapytał mnie, w którym roku zginął mój dziadek Jan 
Rybak5. Odpowiedziałam, że chyba w 1944 roku, bo tak napisał Michał Krajewski6 w swo-
jej książce Miejsce stałego zamieszkania (Krajewski, 1972). Pan Skoczek dodał tylko, że 
byłoby dobrze, gdybym się sprawą zainteresowała. Hm, dzisiaj to ja wiem, co on miał na 
myśli, niestety krótko po tym  zmarł i jak ukazała się książka, to tylko z jego żoną o tym 
rozmawiałam. Nawet o tej rozmowie opowiedziałam mojemu stryjowi, ale jak zwykle 
mnie zbył, mówiąc: A po co ci to, co ci to da, nie rusz itd. Sprawa śmierci mojego dziad-
ka wisiała nade mną, jak miecz Damoklesa, ale jak się tam przyjeżdża dwa razy w roku, 
to roboty jest do cholery i nigdy nie było na tyle czasu, ani nie miałam żadnych innych 
informacji oprócz tych, które przekazali mi moi rodzice, więc jej wyjaśnienie odkładałam 
na później. Nie znałam ludzi oprócz najbliższych sąsiadów i mojego stryja, i śmialiśmy 
się z mężem, że oni wiedzą, kim ja jestem, a ja nie wiem o nich zupełnie nic.

MS: Czy wtedy się Pani zainteresowała tą sprawą?

EG: Nie, wtedy jeszcze nie byłam gotowa do wyjaśnienia tej sprawy i nie czułam potrzeby 
zajęcia się nią. Przyjęłam, że takie były losy wojny. Później choroba i śmierć, najpierw, 
4 Alfons Chmielowiec, ps. „Pyskacz”, brat Bolesława Chmielowca, żołnierz AK, NSZ, WiN.
5 Jan Rybak (ur. 1886 w Warszawie – zamordowany nad Sanem 18 lipca 1945 roku); żona Julia (z domu Pakułówna), 

dzieci: Maria, Rozalia i Eugeniusz. Cieśla, murarz, robotnik w Stalowej Woli, żołnierz w armii austriackiej, członek 
Stronnictwa Ludowego (brał udział w strajkach chłopskich w 1937 roku), w latach 1941-1944 pracował przymuso-
wo w Niemczech, od 1944 roku członek Polskiej Partii Robotniczej, radny Gminnej Rady Narodowej w Radomyślu 
nad Sanem i Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu.

6 Michał Krajewski (ur. 1904-zm. ?), ps. „Michaś”, syn zesłańca carskiego z Radomyśla i Rosjanki. Murarz, członek 
Komunistycznej Partii Polski, w 1949 roku otrzymał Order Budowniczych Polski Ludowej. Autor książek: Miejsce 
stałego zamieszkania (Krajewski,  1972); Mów o tych dniach na Mariensztacie (Krajewski, 1 975).
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bo w 1999 roku, mojego najstarszego brata Jana, a w 2000 roku mojego męża, a potem 
ja się rozchorowałam… Jakoś tak zleciało. To wszystko mnie przytłoczyło i ta sprawa nie 
była dla mnie priorytetem. Tak, rok lub dwa, czyli w 1998 lub 1999 roku, przed śmiercią 
mojego męża, u mojego stryja Karola poznałam Bolesława Chmielowca. Byliśmy w Ra-
domyślu na święta wielkanocne. Pamiętam, że poprosiłam ich do pokoju i spytałam, czy 
to jest ten Chmielowiec, co zabił mojego dziadka. Nie, to nie ten, tamten to Alfons, jego 
brat, wyjechał do Ameryki, a ten to porządny człowiek, nie ruszaj tej sprawy, on nic nie 
wie. Bo ja chciałam go zapytać o śmierć dziadka, ale ja znałam tylko z opowieści rodzi-
ców Alfonsa Chmielowca; takie imię i nazwisko utrwaliło się w mojej pamięci. Nie wie-
działam, że Alfons ma brata, a mój stryj również wcześniej mi tego nie powiedział. Tak 
jak mi nie powiedział, że Bolesław to jego przyjaciel. Po prostu przypadkowe spotkanie. 
Zobaczyłam przed sobą starszego pana, po osiemdziesiątce, ze trzydzieści lat starszego 
ode mnie, i pomyślałam: Co będę burzyć spokój starszemu człowiekowi i pytać o lata woj-
ny, gdy sprawa dotyczy jego brata. A w swojej naiwności przyjęłam zapewnienia stryja, 
że to porządny człowiek. Dzisiaj dopiero widzę, jak bardzo byłam naiwna i wręcz głupia, 
i sobie wyrzucam to, że odpuściłam, że powinnam zapytać. Jakoś wtedy nie skojarzyłam 
jeszcze tej rozmowy z panem Skoczkiem.

Bardzo, bardzo tego żałuję, tym bardziej, że nie wiedziałam, że zamierza napisać książ-
kę. Mogę powiedzieć tak – z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu i jeszcze dobrze, 
jak się człowiek ustawi z boku, bo w razie czego można się odciąć. Hmm, ja naprawdę 
niewiele wiedziałam o moim dziadku i jedyną osobą wówczas, która coś mogła powie-
dzieć, to był mój stryj, ale on milczał i zniechęcał mnie wręcz do wyjaśnienia. Dzisiaj 
wiem dlaczego i to jest bardzo przykre. Ale to może później.

Czwarta strona okładki książki Bolesława Chmielowca. Fot. M. Stec.
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Ścinawka Średnia, 22 lipca 1952 r. Chrzciny Wacława Wiktora – najmłodszego brata Ewy Gąsowskiej, wnuka Jana 
Rybaka. W pierwszym rzędzie od góry od lewej stoją: pan Ształt (właściciel młyna w Ścinawce Dolnej), Jan Wiktor 
(wnuk Jana Rybaka, najstarszy brat Ewy Gąsowskiej). W drugim rzędzie stoją od lewej: Bolesław Wiktor (ojciec Ewy 
Gąsowskiej), Maria Wiktor z domu Rybakówna (mama Ewy Gąsowskiej, córka Jana Rybaka) na rękach z synem Wacła-
wem Wiktorem, Karol Dąbkowski, znajoma (brak informacji o personaliach), Eleonora Dąbkowska (chrzestna matka 
Wacława Wiktora). W trzecim rzędzie stoją od lewej: Ewa Gąsowska, Jadwiga Dąbkowska, Janusz Dąbkowski (brat 
Jadwigi), Franciszek Majdak (sąsiad). Fot. z archiwum rodzinnego Ewy Gąsowskiej. © Copyright by Ewa Gąsowska.

MS: Może Pani opowie coś o swojej rodzinie?

ES: Moi rodzice pochodzili z Radomyśla nad Sanem, ale ja urodziłam się na Dolnym Ślą-
sku, w górach, w dużej wsi Ścinawka Średnia, między Nową Rudą a Kłodzkiem. Pamię-
tam, że moja mama rozmawiając ze swoją siostrą Ireną, która mieszkała niedaleko, bo 
w Karłowie w Górach Stołowych, za każdym razem, przy każdym spotkaniu, poruszały 
sprawę śmierci swojego ojca, czyli mojego dziadka. Pamiętam, jak płakały. Pamiętam 
pewne nazwiska, np. Alfons Chmielowiec, Hawryleńko, Leszek Wiktor7; są mi znane od 
dzieciństwa. I zawsze łączą mi się w jakiś tam sposób ze śmiercią dziadka. A najbardziej 
mi się łączy nazwisko Chmielowiec, ponieważ moja mama, wspominając Radomyśl, mó-
wiła, że tym nazwiskiem straszyło się dzieci: że jak będziesz niegrzeczny, to przyjdzie 
Chmielowiec i zrobi z tobą porządek, co zawsze potwierdzali moi starsi dwaj bracia, Jan 
i Zbigniew, bo oni urodzili się tam, w Radomyślu (Jan w 1939 roku, a Zbigniew w 1942 
roku), i trochę pamiętają. Oni nawet dziadka pamiętają (Jan, zmarł w 1999 roku). I ja od 
dziecka wiem, że Alfons Chmielowiec wyjechał do Ameryki, bo o tym się mówiło. Ilekroć 
sobie przypomnę, co mówiła moja mama, to pamiętam taką odpowiedź na moje pyta-
nie: Mamo, dlaczego dziadek został zamordowany po wojnie? Wiesz, dziecko, wojna to 
straszna rzecz i czasami tak się zdarza, że porządni ludzie giną, a bandyci i łotrzy zostają. 
I czasami jest tak, że ktoś ucieknie bardzo daleko i nic mu nie można zrobić.

7 Leszek Wiktor, ps. „Lech”, syn kierownika szkoły w Radomyślu. Ofi cer rezerwy, magister prawa, komendant placówki 
AK „Radomyśl”.
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Maria Wiktor z domu Rybakówna, córka Jana Rybaka (zdjęcie z kenkarty). 
Fot. z archiwum rodzinnego Ewy Gąsowskiej. © Copyright by Ewa Gąsowska.

Dzisiaj wiem, że miała na myśli Alfonsa Chmielowca i innych, o których… Którzy w mo-
jej pamięci się nie zapisali. I moja pamięć nie utrwaliła już tych nazwisk, ale pamiętam, 
jak wspominały, np. Dybuś – takie nazwisko, nic mi to nie mówi i nie wiem nawet, w ja-
kim kontekście ono padało, ale nazwisko samo pamiętam. Mówiła też, że dziadek został 
obrabowany, bo na nasze pytania, dlaczego nie mamy zdjęć dziadków, wyjaśniała nam 
to w ten właśnie sposób, że dziadek wszystkie dokumenty i zdjęcia nosił przy sobie, 
a nawet buty mu ukradli. Pamiętam, że tłumaczyła nam, co to jest amnestia, by ludzie 
po wojnie mogli spokojnie żyć, pracować i wychowywać dzieci. Tłumaczono nam, jak 
pytaliśmy, po co dziadek jechał do Tarnobrzegu (zginął na przeprawie promowej w Ra-
domyślu, gdy wracał z Tarnobrzegu), że jechał po towar dla ciotki Ireny, bo prowadziła 
sklep czy restaurację. No, bo jak dzieciom wytłumaczyć politykę? Wychowana zostałam 
w czymś… Inaczej, mama wspominała okres wojny jako czas wielkiego zagrożenia, wiel-
kiego strachu o życie dzieci i swoich bliskich, o swoje życie czy życie sąsiadów; [mówiła] 
o Niemcach, o Rosjanach. Opowiadała nam dużo o Radomyślu, o wielkim strachu w czasie 
wojny, o głodnym życiu przed, w czasie i tuż po wojnie, o tym, jak handlowała tytoniem 
w czasie wojny i jak się bała, bo nie wolno było tego robić, a z czegoś trzeba było żyć. 
Opowiadała o łapankach, wywózkach na roboty czy do obozów, opowiadała o Żydach, 
o swojej przyjaciółce Lajli. Pamiętam z dzieciństwa, że spotykała się w Radomyślu ze 
swoimi koleżankami, np. z panią Lotką, Leokadią Kowalik, czy chyba panią Mieczysławą 
Krajewską, która zmarła na raka, bo mama mnie wzięła do niej, jak przyjechała do Ra-
domyśla. Opowiadała o rodzinie, odwiedzała swoje kuzynki. Moja mama z dużym senty-
mentem wspominała Radomyśl i trochę ten sentyment przeszedł na mnie, trochę wiem 
o mieszkańcach, ale nie umiem pod te opowieści podłożyć ani nazwisk, ani osób. Często 
o tych latach rozmawiałam z sąsiadką, panią Felicją Skoczkową, o której już wspominałam. 
Wspominała na przykład, jak z moją mamą handlowały konwaliami, jak w nocy szły do 
lasu, zbierały konwalie, robiły bukieciki, które owijały w mokre ściereczki, jechały w nocy 
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do Krakowa i sprzedawały je na ulicy, by zarobić trochę grosza, bo głód był straszny. 
Pani Skoczkowa trochę mi przybliżyła swoimi opowieściami tamten Radomyśl, choć dalej 
nie rozróżniałam poszczególnych rodów. Nie zostałam wychowana w nienawiści, np. do 
Narodowych Sił Zbrojnych, bo przecież mąż siostry mojej mamy, Ireny, Wit Jędrzejewski 
był w NSZ, tak samo, jak kuzyn mojego ojca, Władysław Wiktor. Ten przykład i inne był 
tylko powodem do wyjaśnienia nam, dzieciom, na miarę naszych możliwości, jak ludzie 
się politycznie dzielili i jak bardzo potem to ciąży na całej rodzinie.

MS: A co Pani jako dziecko słyszała o dziadku?

EG: Pamiętam, że zawsze o dziadku mówiło się dobrze. Że brał udział w strajku w Sta-
lowej Woli w 1937 roku, to wiedziałam, bo mama, ciotka Irena, a i państwo Skoczkowie 
o tym wspominali, tak jak i to, że został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec 
i nie było go na pogrzebie babci, jego żony Julianny, która zmarła w 1943 roku. Wiedzia-
łam, że został zastrzelony i utopiony w Sanie; wiedziałam, że był owinięty drutem kol-
czastym, że tydzień go szukano i że został znaleziony pod Zawichostem przy ujściu Sanu 
do Wisły, to ponad 20 kilometrów od Radomyśla. Wiedziałam, że był sekretarzem, ale 
żadne dokumenty związane z moimi dziadkami nie zachowały się, bo, jak mówiła mama, 
dziadek zdjęcia i dokumenty zawsze nosił przy sobie, i jak go zabili, to został również 
z dokumentów obrabowany. Zawsze wiedziałam, gdzie jest grób moich dziadków, po-
nieważ ilekroć odwiedzaliśmy Radomyśl, to zawsze szliśmy na cmentarz, gdzie najpierw 
się paliło świeczki na grobie Powstańców Styczniowych – jest taki pomnik, taki krzyż 
na samej górce, obok kaplicy. Ja jeszcze pamiętam ten cmentarz, jak nie miał kaplicy, 
bo kaplicę dopiero gdzieś w latach sześćdziesiątych wybudowano, bo została zburzona 
przez Niemców w 1944 roku, jak Niemcy uciekali przed Rosjanami. Najpierw szło się na 
grób Rybaków, a potem na Wiktorów i paliło się świeczki, więc takiej trasy jestem na-
uczona, bo moja mama dbała o to i nas, dzieci, tego uczyła. Jak zaczęłam przyjeżdżać 
na wakacje po 1995 roku, to odwiedzałam wspomnianą mojej mamy przyjaciółkę, panią 
Leokadię Kowalik, i pani Lotka powiedziała mi, że moja mama nie pozwoliła jej zoba-
czyć zwłok swojego ojca, i choć moja mama mówiła nam, że ciało po tygodniu leżenia 
w wodzie było spuchnięte, to pani Lotka powiedziała jeszcze coś, czego nie wiedziałam, 
że było strasznie zmasakrowane, ale wtedy nie wiedziałam, co to może oznaczać. A po-
tem zaczęła się sprawa książki.

MS: Ale jeszcze chciałam o jedną rzecz spytać – czy jak się mówiło o dziadku i o śmierci 
dziadka, to wiadomo było, w którym roku on został zabity?

EG: To znaczy tak – lipiec, no właśnie, „po wojnie”. Dla mnie „po wojnie” oznaczało po 
8 maja 1945 roku, a tam to był 1944 rok, o czym też wiedziałam, i ja do czasu rozmowy 
z panem Teofi lem Skoczkiem, sąsiadem, byłam przekonana, że mój dziadek zginął w 1944 
roku, tym bardziej, że Michał Krajewski w swojej książce Miejsce stałego zamieszkania 
ujął, że Jan Rybak zginął w 1944 roku. Tę książkę dostałam od pana Krawca, przyjaciela 
mojego stryja, a jak powiedziałam, nie sprawdzałam w parafi i. Ponieważ na grobie nie 
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mamy żadnych tabliczek, tylko jest miejsce obramowane, to w mojej pamięci utrwaliła 
się ta data, czyli 1944 rok. Wydawało mi się, że po 8 maja 1945 roku nikt nie miał pra-
wa zginąć, i chociaż z historii wiedziałam o wojnie domowej, to jakoś nie wyobrażałam 
sobie tego Radomyśla, w którym to mogło się zdarzyć, gdzie wszyscy się znali. I choć 
wiedziałam, co to jest endecja, to nie potrafi łam sobie tego wyobrazić w tym Radomyślu, 
bardzo małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają i wszystko o sobie wiedzą. Przecież 
wśród moich znajomych nie było osób o takiej mentalności. Nie znałam tej społeczności…

MS: Wiedziała Pani tylko, że lipiec?

EG: Tylko lipiec i po wojnie, tuż, natychmiast po wojnie. Nie sprawdzałam i choć myśla-
łam o tym, że kiedyś trzeba pójść do kościoła czy gminy i dowiedzieć się, to odkładałam 
to na później. Może kiedyś bym to zrobiła, ale do momentu ukazania się tej książki nie 
było mi to potrzebne, więc... I nawet nie próbowałam zainteresować się tym na tyle, na 
ile – no właśnie, dlaczego miałabym się interesować tym, dlaczego zginął mój dziadek, 
w sytuacji, gdy wiedziałam, że Alfons Chmielowiec uciekł do Ameryki, a nikogo innego 
nie podejrzewałam. Przyjęłam, że został zamordowany przez NSZ i to, co mówiła moja 
mama, ale bez tych domysłów, chociaż ona wiedziała. Dzisiaj widzę, że moja mama 
chroniła nas, tak jak umiała, przed takimi, dzisiaj określiłabym, negatywnymi emocjami, 
przed taką podejrzliwością czy nieufnością w stosunku do obcych lub rodziny. Pewnie 
nie chciała, żebyśmy odczuwali coś na kształt zemsty.

MS: I jak ukazała się książka, to wtedy już było wiadomo?

EG: Tak, to już było wiadomo, ponieważ dziadek o tym, że chcą go zamordować, to in-
formację otrzymał dzień wcześniej wieczorem, od swojego zięcia Wita Jędrzejewskiego, 
męża mojej ciotki Ireny z Karłowa, który również był w NSZ, o czym autor zapomniał. 
I o tym wiedziałam zawsze. Mama zawsze mówiła, że dziadek, wychodząc z domu, mó-
wił, że on nikomu krzywdy nie zrobił. Pewnie nawet nie przypuszczał i nie wierzył, że 
młodzi sąsiedzi chcą go zabić, bo skąd? Był na robotach w Niemczech, pewnie nawet 
nie wiedział, jak się politycznie dzielił Radomyśl, a że dał się przed wojną poznać jako 
człowiek odważny, to pewnie przyszli do niego dawni koledzy związkowcy i postanowili 
włączyć się w nurt polityczno-społeczny, tym bardziej że to państwo wyrażało interesy 
takich jak on.

MS: No to teraz do książki przechodzimy.

EG: Jest 2002 rok. Przez całe wakacje, a byłam tam w sierpniu, przez cały miesiąc, od-
wiedzał mnie bardzo często mój stryj, Karol Wiktor. Jechał na rowerze do lekarza, to 
wstępował do mnie, jechał na zastrzyk czy po coś do sklepu, to mnie odwiedzał. Nawet 
byłam tym zaskoczona i mówiłam do sąsiadów, że trochę jestem zdziwiona tą jego opie-
kuńczością, ponieważ to było dosyć dziwne. On, który rzadko przychodził do mnie, na-
raz jest ciągle. I mówi do mnie dziwnie, że np. „Tu ludzie są źli”, i dalej nic. Zupełnie nie 
wiedziałam, co o tym sądzić i co o tym myśleć, no, bo nic to dla mnie nie znaczyło. Ale 
przypomniało mi się, co kiedyś mówiła jego żona, moja stryjenka Stanisława, jak żyła 
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i wspominała budowę swojego domu, że np. nikt nie chciał jej podżyrować pożyczki na 
budowę domu, wreszcie jakaś kobieta jej podżyrowała tę pożyczkę. Dzisiaj domyślam 
się, dlaczego, ale wtedy zupełnie nie. Nawet byłam zdziwiona, że ludzie są tacy nieżycz-
liwi. Choć wiedziałam, jak ludzie czasami postępują, więc też mnie to za bardzo nie... 
nie zdziwiło, bo wiem, że ludzie niechętnie udzielają swojego poparcia innym. Chociaż 
z drugiej strony, jak mieszkali w tej miejscowości, to dlaczego nawzajem nie robili so-
bie takich uprzejmości? Przecież to było chyba i jest powszechne wśród znajomych. No, 
wtedy jeszcze nie wiedziałam wielu rzeczy.

Pod koniec mojego pobytu, za dwa czy trzy dni miałam już wyjeżdżać do Wrocławia, 
odwiedziłam jeszcze mojego „przyszywanego kuzyna” w Tarnobrzegu, to jest rodzina 
Wita Jędrzejewskiego, pierwszego męża mojej ciotki Ireny, ale bardzo jestem zżyta z tą 
rodziną i traktuję jak swoją. Ten mój kuzyn był osobą wysoko umocowaną w miejscowych 
strukturach samorządu i po wypiciu wina z jego żoną, ponieważ on jest abstynentem, 
i w trakcie naszych rozmów rodzinnych o wszystkich i o wszystkim pokazał mi jeszcze 
w formie A4 zbindowaną pracę, i wskazał na tę część, w której jest opisana śmierć moje-
go dziadka, jakim to mój dziadek był łotrem i bandytą, i jak mój dziadek współpracował 
z Urzędem Bezpieczeństwa. Bardzo się oburzyłam, ale mój kuzyn natychmiast schował to 
wydanie i na drugi dzień już nie chciał mi pokazać, i nie pokazał. Z jednej strony chciał, 
żebym się o niej dowiedziała, a z drugiej strony bał się, żeby nie padł cień podejrzenia, 
że to on mi ją pokazał. Ten kuzyn, jak sam o sobie mówił, jest przyjacielem autora, choć 
ja trochę się temu dziwię. W każdym razie powiedział, że książka już się ukazała. Ojciec 
tego mojego kuzyna również był w NSZ, tylko w innym oddziale, o czym ja nie wiedzia-
łam. Bardzo lubiłam tego wujka. To był jedyny wujek, który zresztą niedawno umarł, 
miał już ponad dziewięćdziesiąt lat, jak się tylko zjawiłam przy płocie i usłyszał mój 
głos, to natychmiast mówił: O, Ewa przyjechała! Więc rozpoznawał i to samo jest dziś 
z jego żoną, ciotką – ilekroć dzwonię do niej z życzeniami świątecznymi, to natychmiast 
wie i kojarzy, czyli rewelacyjna pamięć i umiejętność kojarzenia. Muszę przyznać, że są 
to bardzo inteligentni ludzie i bardzo ich lubię. Trochę mnie zadziwiła postawa mojego 
kuzyna, taka zachowawcza.

Pamiętam, że wracałam z Tarnobrzegu taka bardzo wzburzona. Przyjechałam do Ra-
domyśla i natychmiast poszłam do sąsiadki, pani Marii Maciurzyńskiej, która jest emery-
towaną nauczycielką, z pretensją, że mi książki nie pokazali. Powiedziała, że ona czytała, 
że ludzie są w niej źle opisani, że nie mają tej książki i że lepiej, żebym się nie dowie-
działa, a najlepiej żebym poszła do swojego stryja, bo on ją na pewno ma. Zaczęłyśmy 
się zastanawiać, kto tę książkę może mieć, i zadzwoniła do pana Stanisława Myszki, 
emerytowanego nauczyciela i pisarza historycznego, który opisywał dzieje Radomyśla. 
Pan Myszka jej nie miał, ale podpowiedział, kto ją może mieć. I tak trafi łam do księdza 
proboszcza i komendanta policji, którzy mi ją pożyczyli [po egzemplarzu – przyp. red.]. 
Mój stryj powiedział, że nie ma jej, bo komuś pożyczył, a mnie zapomniał powiedzieć. 
Zapomniał? Ciągle przychodził i zapomniał… Dzisiaj myślę, że on mnie pilnował, że tymi 
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częstymi wizytami sprawdzał, czy ktoś mi coś powiedział. Pamiętam, że tę książkę prze-
czytałam z sąsiadką panią Felicją Skoczkową, żoną pana Teofi la, z którym rozmawiałam 
o dziadku. W książce jest podana cała lista nazwisk, nie znam nikogo, jakieś tylko poje-
dyncze nazwiska, których w ogóle nie umiem podłożyć pod opisane zdarzenia. Próbowała 
mi to wytłumaczyć pani Skoczkowa, ale to nie takie proste. Ona mówiła o kimś, posłu-
gując się różnymi przydomkami, bo w Radomyślu poszczególnym rodom o tych samych 
nazwiskach były dla rozróżnienia nadawane różne nazwy. I tak mój ojciec i jego rodzina 
to „młynarze”, bo kiedyś, przed wojną mieli wiatrak, moja mama – „od Jacków”; dlaczego 
„od Jacków”, do dzisiaj nie wiem. Wit Jędrzejewski to „Duit”, dlaczego – nie wiem. W Ra-
domyślu nazwiska się powtarzają, więc mnie jest bardzo trudno określić, kto jest z ja-
kiej rodziny. Mało tego – podejrzewam, że cały Radomyśl jest ze sobą w pewien sposób 
skoligacony, ponieważ tych nazwisk nie ma aż tak dużo, żeby... Jest niemożliwością, żeby 
nie można było znaleźć wspólnych przodków wśród tej społeczności, bo to jest malutka 
miejscowość, to razem ze mną jest tam ponad 1000 osób. No, może trochę więcej, bo 
cała gmina to 6-7 tysięcy, w obręb której wchodzą jeszcze okoliczne wsie, których ja już 
nie znam i nie znałam, tzn. znam te wsie, jak jadę samochodem, i to wszystko.

MS: Przeczytałyście książkę i...

EG: Po przeczytaniu tej książki z sąsiadką zaczęłam pytać stryja o sprawę dziadka i tu, 
ku mojemu wielkiemu zdumieniu, mój stryj w ogóle nie chciał na ten temat rozmawiać, 
wręcz odwrotnie – zaczął być nawet w stosunku do mnie agresywny, podnosił głos, wy-
chodził, trzaskał drzwiami itp. Przecież ja go nie podejrzewałam o to, że to on zamor-
dował. Długo nie dopuszczałam tej myśli… Nie rozumiałam tego jego zachowania, był 
wyraźnie przeciw temu, żebym szukała jakichkolwiek śladów.

Więc najpierw ksiądz proboszcz, pan Józef Turoń, który nie tylko pożyczył mi książkę, 
ale dał mi też akt zgonu mojego dziadka, z którego wynika, że Jan Rybak został utopiony 
w Sanie 25 lipca 1945 roku, bo taka adnotacja po łacinie jest uwidoczniona w księdze 
zgonów, a pogrzeb odbył się 28 lipca 1945 roku. I wtedy dowiedziałam się, kiedy mój 
dziadek został odnaleziony, ale brakuje daty jego zamordowania, bo ja wiem z opowieści 
rodzinnych, że dziadka szukano tydzień. Proboszcz wskazał osoby, do których mogłam się 
zwrócić o jakiekolwiek informacje. I tak trafi łam do pana Juranda Jaskowskiego, który jest 
szefem związku żołnierzy Armii Krajowej w Radomyślu nad Sanem8. To bardzo ciekawa 
postać, został skazany na pięć lat więzienia, rok przesiedział w UB w Tarnobrzegu, rok we 
Wronkach, a po opuszczeniu więzienia został natychmiast wcielony do wojska i skierowa-
ny do pracy w kopalni Jaworzno, gdzie pracował 26 miesięcy za to, że jako uczeń gimna-
zjum roznosił ulotki i działał w Młodzieżowym Ruchu Oporu, a państwo polskie uznało, 
że działał na szkodę tego państwa. I właśnie pan Jaskowski, tak ciężko doświadczony, 
pomógł mi, za co mu jestem bardzo wdzięczna. Umówiliśmy się, że przyjadę w drugiej 
połowie października i u mnie zrobimy spotkanie byłych członków AK. I tak się stało.

8 Jurand Jaskowski, ps. „Żbik”, w latach 1948-1949 członek Młodzieżowego Ruchu Oporu (Tarno brzeskie Zeszyty 
Historyczne, 1992).
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Ponieważ te książki pożyczyłam na jakiś czas, to przyjechałam z nimi do Wrocławia, 
zrobiłam kopie i zaczęliśmy narady rodzinne. W międzyczasie udało mi się odnaleźć zna-
jomą w Sandomierzu, panią Zofi ę Czubową, która była dyrektorem muzeum, i pamiętam, 
że poprosiłam ją o to, by mi kupiła kilka egzemplarzy tej książki. I ona mi przysłała te 
książki, i stąd mieliśmy już materiał, nad którym mogliśmy pracować, mogliśmy się za-
stanowić. I powoli, na tyle, na ile dotyczyło to naszego dziadka, wyciągaliśmy z głębo-
kiej pamięci to, co my pamiętaliśmy, i zastanawialiśmy się, jak powinniśmy postąpić. Bo 
książka zawierała ciężkie oskarżenia wobec naszego dziadka.

MS: Ale jeszcze jedną rzecz, tak dla uściślenia – bo autor wtedy żył. I Pani do autora 
postanowiła nie...

EG: Autor żyje, ja autora poznałam u mojego stryja gdzieś w 1998 lub 1999 roku, czy-
li 4-5 lat przed wydaniem książki. Z chwilą, kiedy go poznałam, poprosiłam stryjów do 
pokoju i zapytałam, czy to jest ten Chmielowiec, co zabił dziadka. Nie, tamten, co zabił 
dziadka, to Alfons, wyjechał do Ameryki, a ten to porządny człowiek. Nie pytaj, on nic 
nie wie, co on ci może powiedzieć… On jest o 30 lat ode mnie starszy, jakoś tak, widzę 
przed sobą człowieka starszego, po osiemdziesiątce, to co ja będę burzyła spokój ludziom 
starszym i pytać o jego brata, którego być może się wstydzi. Uwierzyłam moim stryjom 
i nie zapytałam, czego dzisiaj żałuję. Ja po prostu byłam bardzo naiwna, wręcz infantyl-
na, ale naprawdę nie podejrzewałam mojej rodziny o to, że może mieć z morderstwem 
mojego dziadka coś wspólnego i że brat mojego ojca, mój stryj może mnie okłamywać, 
i to w sposób bezwzględny.

MS: A do księdza kiedy Pani poszła?

EG: Właśnie w 2002 roku w lecie, jak już miałam wyjeżdżać.

MS: Przed naradą rodzinną?

EG: Przed. Tak, bo najpierw, jak przeczytałam tę książkę, którą pożyczył mi ksiądz. Pro-
szę, co ja będę się męczyć – strona 46, bo tu jest właśnie opisane, i potem następne. 
I proszę bardzo – ja pani dam ksera, bo mam zrobione. To są ksera tych stron, o co był 
cały proces. Ale po kolei.

Na 46 stronie autor wspomina dzieje z okresu strajku chłopskiego w 1937 roku przy 
budowie Stalowej Woli, przypomina działalność Michała Krajewskiego, działacza komu-
nistycznego, po wojnie wysokiego rangą urzędnika w Ministerstwie Budownictwa, bardzo 
ciekawa postać. Oczywiście wypowiada się o jego działalności w sposób negatywny, nie 
tylko o nim, ale i innych mieszkańcach Radomyśla, w tym czasie. I pisze, że ich [błędnie, 
chodzi o rolę Krajewskiego – przyp. red.]

„[r]ola polegała na bezkompromisowym zwalczaniu wszystkiego, co polskie, co patriotyczne, 
bo za to otrzymywał od nich «judaszowe srebrniki». Całe jego życie cechowało nieróbstwo 
oraz chorobliwa mania przywódcza. Mając zapewnione dostatnie życie za bolszewickie 
ruble, nie angażował się do żadnej pracy, natomiast z kilkoma wywrotowcami, jak: Janem 
Rybakiem z Radomyśla (zwanym Jackiem), Delbasem z Woli Rzeczyckiej, Tomaszewskim 



SLH 2/2013  |  str. 596

i Korgą ze Skowierzyna oraz z niektórymi zagorzałymi TUR-owcami, m.in. Marksem Immer-
glückiem – ustawicznie organizował strajki na budowach w Pławie, zaś tzw. «strajki chłop-
skie» organizowali – na jego polecenie – Tomaszewski i Korga. Ale «ponieśli i wilka», bo 
oto w grudniu 1937 r. został aresztowany Krajewski wraz z towarzyszami: Immerglückiem, 
Delbasem, Korgą, Moskalem z Wólki Turebskiej oraz dwoma chłopami z Grębowa – Dumą 
i Muriaszem. To wreszcie położyło kres tej wywrotowej robocie. Nie wiem jednak, jakim 
cudem uniknął aresztowania Tomaszewski i Rybak” (Chmielowiec, 2002, s. 46).

Właśnie teraz uświadomiłam sobie, że autor pisze negatywnie o osobach, które nie 
były przedmiotem mojego badania, a które mogą mieć jakiś związek z działalnością NSZ. 
I tak nazwisko Delbas z Woli Rzeczyckiej; w czerwcu 1945 roku, miesiąc przed morder-
stwem mojego dziadka, w ten sam sposób zostaje zamordowana Antonina Delbas z Woli 
Rzeczyckiej, a w styczniu 1945 roku zostaje zamordowany milicjant Jan Tomaszewski 
z Radomyśla. Czy autor w tym akapicie nie podaje swoich ofi ar? Nigdy się nad tym nie 
zastanawiałam, ale z jakiejś przyczyny autor szkaluje tych ludzi. Na str. 238-255 opisuje 
działalność NSZ-WIN, grupy Stanisława Młynarskiego, ps. „Orzeł”, i grupy swojej, składa-
jącej się z NSZ i Armii Krajowej (ROAK), a także opisuje, jak wyglądała walka z Oddziałem 
Gronczewskiego, który miał za zadanie zlikwidowanie grup NSZ.

MS: Gronczewskiego?

EG: Edward Gronczewski, ps. „Przepiórka”9. Działalność oddziału Wojska Polskiego pod 
dowództwem Edwarda Gronczewskiego rozpoczyna się na początku lipca 1945 roku. 
I tu dochodzimy do mojej sprawy, związanej z moim dziadkiem. Na str. 246 autor pisze 
o Gronczewskim: „25 lipca 1945 roku (sobota) wieczorem przybył na czele bandy do Żab-
na. Posuwając się przez wieś marszem ubezpieczonym, zatrzymywali po drodze spóź-
nionych przechodniów. Ktoś z zatrzymanych – rzekomo żołnierz od «Zapory» – zdradził 
się, że przebywa na «melinie» u Augustyna Krawczyka, komendanta placówki NSZ, ps. 
«Konrad». Był to dla nich nie lada «kąsek», ale nie chcąc burzyć wcześniej założonych 
planów, na razie z tego nie skorzystali i udali się do Radomyśla. Tam «But» podprowadził 
ich pod restaurację, której właścicielem był Mietek Krajewski, zwany pospolicie «Jędruś». 
W restauracji – o czym jeszcze komuniści nie wiedzieli – aku rat znajdowali się «Orzeł», 
«Tolek», «Dąb» i «Pyskacz»” (Chmielowiec, 2002, s. 246). I opisuje, że udało się im uciec 
przed Gronczewskim, który zatrzymał się na noc w tej restauracji. I pisze, że: „w niedzie-
lę rano, syci i na dobrym rauszu zabrali się do swojej nikczemnej roboty. Sprowadzili do 
siebie sołtysa i zobowiązali go do ogłoszenia, by mieszkańcy Radomyśla do godziny 10.00 
zdali wszelką broń i sprzęt wojskowy. W przeciwnym razie zagrozili aresztowaniami […]. 

9 Edward Gronczewski (1923-1976), ps. „Przepiórka”, członek Gwardii Ludowej (także oddziału zbrojnego), członek 
Polskiej Partii Robotniczej, następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ofi cer Komendy Głównej Milicji 
Obywatelskiej, major Ludowego Wojska Polskiego (służbę wojskową pełnił od 1944 roku; w latach 1946-1959 
w KBW); odznaczony Krzyżem Grunwaldu 3. klasy, Virtuti Militari 5. klasy, Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych 
i Medalem Zwycięstwa za Warszawę. Skazany razem z Janek Wziętkiem, Stefanem Łojkiem, Janek Wojtaszkiem za 
udział (z polecenia dowódcy oddziału GL Stefana Kilianowicza, ps. „Grzegorz Korczyński”) w wymordowaniu kilku-
dziesięciu osób narodowości żydowskiej na 8 lat (odsiedział 5 lat i 4 miesiące; wyszedł na mocy amnestii w 1952 
roku). Rehabilitowany w roku 1956 (Gontarczyk, Chodakiewicz, & Żebro wski, 1997, ss. 43–84; Gontarczyk, 2006, 
ss. 188–189); zob. też Archiwum Akt Nowych: Materiały Władysława Gomułki, sygn. 2935, 2935, k. 65-71, 161-170 
i sygn. 509/51, k. 46. Inna historia dotycząca Edwarda Gronczewskiego („Historia pustej mogiły”, b.d.). Przypis 
r edakcji.
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Być może na tym by poprzestano, gdyby «Przepiórka» nie pozyskał (oprócz «Buta») jesz-
cze jednego sprzymierzeńca w osobie mieszkańca Radomyśla – starego komunisty – Jana 
Rybaka zwanego «Jackiem». Ten był doskonale zorientowany w stosunkach panujących 
wśród radomyskiej ludności, przy czym istniało poważne podejrzenie, że był na usługach 
tarnobrzeskiego UB. Wkrótce zresztą potwierdził to jego syn Eugeniusz – członek Armii 
Krajowej” (Chmielowiec, 2002, ss. 252–253). I dalej pisze, że Gronczewski miał informację 
o zmagazynowanej broni w stodole u „Alfonsa”, czyli w swoim domu, i pisze: „To zapew-
ne przekazał «But» i «Jacek» – Rybak, czego przecież «Przepiórka» ofi cjalnie nie mógł 
zdradzić” (Chmielowiec, 2002, s. 253). W dalszej części opisuje, że po tym wydarzeniu 
oddział NSZ został rozwiązany, a także że zostało ich 12 osób, najbardziej zaangażowa-
nych, oraz o działalności Gronczewskiego.

„Otóż w dniu 29 lipca znów przyjechali do Radomyśla. Uprzedzona o tym nasza mama 
zamknęła dom i wyszła z siostrą w pole. Pod pretekstem odebrania od nas krótkiej broni 
– której, nawiasem mówiąc, nie zdaliśmy – prowadzeni przez «Buta» i Rybaka «Jacka» 
bandyci podjechali furmankami pod nasz dom. Zastawszy dom zamknięty, włamali się 
do niego samowolnie przy użyciu siekiery i zaczęli «realizować» z góry założony plan” 
(Chmielowiec, 2002, s. 256). I opisuje dewastację swojego domu, polegającą na zrywaniu 
podłogi, niszczeniu poprzez porąbanie mebli, zbicie luster oraz rozsadzenie g ranatami 
pieców kafl owych, a także na obrabowaniu różnych sprzętów i rzeczy.

I pisze tak: „Wszystkim tym aktom wandalizmu, a zwłaszcza niszczeniu naszego domu 
(jak nam potem opowiadano) przyglądał się z niekłamaną satysfakcją stary Rybak – 
«Jacek», który nota bene tę bandę naprowadzał. Czyżby jako zagorzały komunista – były 
współpracownik Michasia Krajewskiego – liczył na stołek bolszewickiego komisarza? Nie 
doczekał. Na paradoks zakrawa fakt, że na drodze do tych zaszczytów stanął mu jego 
rodzony syn Eugeniusz – były akowiec. Gienek wiedział, że poza świadczeniem «usług» 
bandzie «Przepiórki» był ojciec agentem PUBP w Tarnobrzegu. Zwracał na to uwagę 
swoim byłym dowódcom z AK, wręcz żądając: «sprzątnijcie tego szpicla, bo niejedne-
mu on jeszcze krzywdę wyrządzi». Wkrótce «Jacek», wracający z «wizyty» w Urzędzie 
Bezpieczeństwa w Tarnobrzegu, został nad Sanem zlikwidowany” (Chmielowiec,  2002, 
s. 257). To napisał o moim dziadku Bolesław Chmielowiec w swoim dziele Wspomnienia 
straconych (?) dni.

Dzisiaj myślę i jestem o tym przekonana, że ta opowieść, którą autor użył w tej książ-
ce, jest zmyślona, tzn. opis tego rabunku jego domu jest kłamstwem po to, żeby ukryć 
fa kt morderstwa mojego dziadka, o który podejrzewałam, czy moi rodzice podejrzewali, 
zawsze Alfonsa Chmielowca, ale pewnie i Bolesława; po to, żeby odsunąć od siebie to 
podejrzenie. Ja zresztą to podnosiłam w sądzie, ale to dopiero za moment powiem, jak 
to wyglądało i co sąd wziął pod uwagę, a czego nie.

MS: Ale jeszcze chciałam spytać – bo w tej książce jest napisane, że Pani dziadek był człon-
kiem Komunistycznej Partii Polski. Czy w 2002 roku Pani wiedziała o jego przeszłości?
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EG: To znaczy zawsze wiedziałam, że dziadek brał udział w strajku w Stalowej Woli, za-
wsze wiedziałam, że był sekretarzem, tylko nie miałam na to żadnych dowodów.

MS: Że był sekretarzem  czego?

EG: Partii. PPR, czyli Polskiej Partii Robotniczej. Natomiast nie miałam na to żadnych 
dowodów.

MS: Ale chodzi mi o to, czy jak dowiedziała się Pani o KPP...

EG: Do Komunistycznej Partii Polski nie należał.

MS: Wiedziała Pani o tym? Nie miała Pani wątpliwości?

EG: Nie, w ogóle. Nie, tego nie wiedziałam. Wiedziałam, że był związany z ruchem lewi-
cowym, zresztą trudno, żeby nie był, jak był człowiekiem, no, który dał się poznać w tej 
miejscowości jako człowiek odważny, który nadał jakiś tam ton nawet w tych strajkach 
w Stalowej Woli, bo stawał w obronie chłopów domagających się podwyżek, co opi-
sał Michał Krajewski. Dzisiaj powiedziałabym, że był takim trochę trybunem ludowym, 
oczywiście na skalę Radomyśla. Ale nie wiedziałam tylko, jak to ze sobą jest powiązane. 
Przecież nigdy nie badałam od tej strony przeszłości mojego dziadka, bo też do niczego 
mi to nie było potrzebne.

MS: A przed wojną kim był Pani dziadek? Co robił?

EG: Był murarzem, był cieślą, właściwie cieślą, czyli znał się na budowie domów drew-
nianych, trochę murarzem, bo przecież... Takim wędrownym, bo wędrował do pracy do 
Lwowa, do Wa rszawy, do Lublina – tam, gdzie była praca po prostu wędrował, co wiem 
z opowieści mojej mamy. Wiedziałam też, że był na robotach w Niemczech – do dziś 
dnia nie wiem gdzie. Pisałam do PCK w Warszawie, skąd otrzymałam odpowiedź, że nie 
istnieje w ich zasobach czy rejestrach, i PCK zasugerował, żeby napisać do Austrii albo 
do Niemiec – no, bez przesady, czy ja muszę znać znowu historię mojego dziadka? Za-
czynam odkrywać i się skupiać na dziadku tak, jak ja bym była zobowiązana do ustalenia 
historii mojej rodziny, prawda? Ta sprawa spowodowała zupełnie odwrócenie pewnych 
ról, że mnie każą się spowiadać, a oni wszystko zamykają. Wszystko chowają, wszystko 
ukrywają. I stało się coś takiego, a ja nie umiem się z tym pogodzić do dzisiejszego dnia. 
Wiem, w którym roku zmarła moja babka, i zawsze to wiedziałam, że babka umarła w cza-
sie wojny. Dzisiaj wiem, że to był 1943 rok i dziadka nie było na pogrzebie, bo dziadek 
najprawdopodobniej został wzięty na roboty z łapanki – różni autorzy wspominają ten 
fakt pisząc o Radomyślu, i wrócił. No właśnie, wrócił na pewno w 1944 roku, to dzisiaj 
wiem, ale do czasu rozpoczęcia procesu i ujawnienia dokumentów byłam przekonana, że 
dziadek wrócił dopiero w 1945 roku – tak jak wojna się skończyła.

Przyznaję, że trochę miałam braków z historii, przecież nie jest to mój zawód. Dla mnie 
w ogóle to dopiero od 2002 roku, jak zaczęłam się interesować historią swojej rodziny 
i dziadka, to wiem, że wojna na tamtych terenach już była skończona w 1944 roku. Wiem, 
jak szło wyzwolenie, ale dla mnie, która mieszkała na tych ziemiach, tu wychowana, wojna 
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się skończyła w 1945 roku, 8 maja czy 9 maja i koniec. I ja nigdy nie... Nie zastanawiałam 
się, nie było to nigdy przedmiotem moich badań, bo do czego? Co, miałam historię swojej 
rodziny badać? Nie miałam powodu, zabrałam się za badanie mojej historii rodzinnej po 
ukazaniu się książki i po tej całej histerii lustracyjnej. No, bez przesady. Szkoda, dzisiaj 
żałuję, że tego nie zrobiliśmy, ale tak... Moja mama z chwilą, gdy ukazała się książka, to 
był 2002 rok... moja mama zmarła w 1979 roku. To proszę zobaczyć – prawie 30 lat po 
śmierci mojej mamy. Ja miałam 30 lat, jak moja mama zmarła. No też historia dziadka 
nie ciążyła na nas aż tak bardzo, żebyśmy się starali ją za wszelką cenę wyjaśnić. Była 
amnestia, główny podejrzany uciekł i nie żyliśmy tylko sprawą dziadka. Wracało się do 
tego tematu przy okazji spotkań rodzinnych, gdzie każdy z nas opowiadał, co zapamiętał. 
Pytaliśmy mojego stryja, ale on uciekał od tych rozmów, więc przyjęliśmy, że nic nie wie. 
Ja wiedziałam, jak straszna była wojna, wiedziałam, kto zamordował mojego dziadka, wie-
działam, że była wojna domowa i czym były Narodowe Siły Zbrojne, i że była amnestia. 
I to mi wystarczyło do normalnego funkcjonowania w życiu. I też nie widziałam powo-
du, dla którego mam wyjaśniać tę sprawę, bo dziadek nie był jakąś postacią historyczną, 
znaczącą, był prostym robotnikiem, wędrownym murarzem, cieślą, który wędrował za 
pracą, po to, by rodzinie zapewnić byt.

Przecież wiedziałam, że Alfons Chmielowiec uciekł do Ameryki, że Hawryleńko zmie-
nił nazwisko. Dla mnie to są takie nazwiska, gdzie jest jasne, że ci ludzie brali udział 
w morderstwie mojego dziadka. No, kto zmieniał nazwisko po wojnie? Bandyci, żeby nie 
byli rozpoznani! Przecież wyjeżdżali w zupełnie inne strony. Eugeniusz Hawryleńko po 
wojnie przyjął nazwisko swojego teścia – Geneja, to wiem od pana Stanisława Myszki10, 
żył gdzieś na Pomorzu i nigdy się nie pojawił w Radomyślu. Alfons Chmielowiec nigdy 
nie przyjechał do Radomyśla. Więc co ja mogłam zrobić, wiedziałam, jaki jest system 
prawny, i wiem, że ludzie, którzy skorzystali z amnestii, jakoś układali swoje życie, więc 
co miałam ich ciągać i dotykać czasami bolesnych przeżyć. Była amnestia, moja matka 
popłakała z ciotką, pożaliły się i nic nie można zrobić, koniec. I żyłam w tym przeświad-
czeniu, że to jest okres zamknięty, że to jest czas historyczny, że ewentualnie można to 
zostawić historykom do różnych rozważań. Nigdy nie sądziłam, że stanie się to przed-
miotem rozważań w mojej rodzinie i jakiegokolwiek sporu, i też nie miałam powodu, 
żeby tak sądzić. Przecież nie wiedziałam, że bandyta drugi, Bolesław Chmielowiec, na-
pisze książkę, że w Polsce rozpęta się histeria wokół lustracji, że bandyci będą hono-
rowani. Nie wolno wymagać od obywateli, by badali przeszłość swojej rodziny, bo być 
może, że w przyszłości będzie to im potrzebne, by się bronić. To jakiś absurd. Przecież 
nie wiedziałam o tym i dopiero z tej książki się dowiedziałam, że mój stryj Karol Wiktor, 
czyli brat mojego ojca, był w NSZ-ecie. O tym się nigdy w rodzinie nie mówiło. Ja dopie-
ro, jak przeczytałam tę książkę, to jak mówiłam o tych stałych wizytach mojego stryja 
w 2002 roku, to dopiero dzisiaj widzę, kim on był w tym NSZ. On również był w partii. 
Jak mu pokazałam dokument, że był w partii, w PPR, to bardzo się oburzył i krzyczał, że 

10 Stanisław Myszka (1931-2012), regionalista, pedagog, społecznik; autor książki Radomyśl nad Sanem. Dzieje miasta 
i parafi i (Mysz ka, 2003).
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„papier wszystko przyjmie, wszystko można napisać”. Mój dziadek w grudniu 1944 roku 
wstąpił do istniejącej już komórki PPR i został jej sekretarzem, a mój stryj na początku 
stycznia 1945 roku. Stryj zawsze mówił, że mój ojciec Bolesław należał do partii, bo był 
młynarzem. Mój ojciec nigdy nie należał do partii i jak to mówiłam, to on nie wierzył, 
bo mój ojciec był kierownikiem młyna, a każdy kierownik, według niego, musiał należeć 
do partii. No i jak z takim dyskutować, kiedy on wszystko wie lepiej. Tu mam cały rejestr 
członków partii w Radomyślu.

MS: To znaczy, że i Pani dziadek, i Pani stryj byli w PPR?

EG: Oczywiście!

MS: I Pani dziadka zabili za przynależność do PPR?

EG: Za to, że był sekretarzem.

MS: A Pani stryjowi się nic nie stało, bo był w NSZ?

EG: A kim był stryj?

MS: Bo był w NSZ, tak?

EG: I po to wstąpił, żeby mieć informację, co i o czym się tam mówi. Dostał zadanie do 
wykonania od swojego dowódcy, Alfonsa Chmielowca, polegające na obserwacji Jana 
Rybaka. Przecież doskonale wiedział, kim jest mój dziadek i czym się zajmuje, jakie funk-
cje sprawował. I nigdy nic nie powiedział, z jakiego powodu? Autor książki użył takiego 
określenia w stosunku do mojego dziadka, że był szpiclem. Używając tej nomenklatury, 
to właśnie mój stryj był takim szpiclem. Po to wstąpił do partii, by śledzić i obserwować 
mojego dziadka, bo pewnie zamiar jego zamordowania nie powstał pod wpływem chwi-
li, a znacznie wcześniej.

Zawsze wiedziałam, że w NSZ był kuzyn ojca Władysław Wiktor, Wit Jędrzejewski, ale 
nikt nigdy nie powiedział, że w NSZ był Karol Wiktor. Tak jak nie wiedziałam, że był w PPR. 
I jeszcze jedno, Władysław Wiktor i mój ojciec mieli kontakt z sobą, choć mój ojciec nie 
był w NSZ, a Władysław z Karolem Wiktorem nie mieli żadnego kontaktu, dlaczego? Byli 
przecież podobno w jednej organizacji.

A jak już jestem przy Władysławie Wiktorze, to powiem tak. Pamiętam, jak przyjeż-
dżał do Ścinawki, czasami z całą rodziną, ze swoją żoną Aliną, choć miała na imię Maria, 
czego dowiedziałam się dopiero niedawno, jak zmarła, i dwójką chłopców w moim wie-
ku. Jan również niedawno zmarł, a z Józefem i jego rodziną mam bardzo dobry kontakt. 
Czasami spotykamy się w Radomyślu, bo mają dom po matce i spędzają tam wakacje. 
Wiedziałam, że wujek Władek mieszka we Wrocławiu, ale ja z nimi nie miałam kontaktu 
od dzieciństwa. Wiedziałam również, że nie żyje oraz że był w wojsku i od tego wojska 
zaczęłam. W archiwum wojskowym we Wrocławiu z jego akt osobowych dowiedziałam 
się, że wstąpił do wojska 24 listopada 1944 roku i służył do 21 maja 1954 roku oraz że 
2 marca 1954 roku został przeniesiony do rezerwy za to, że ukrył przynależność do NSZ, 
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co wyszło przy aresztowaniu i procesie jego dowódcy Mieczysława Dziurzyńskiego, który 
działał w NSZ11. Czyli sam Dziurzyński wydał swoich żołnierzy. Ale wojsko, przenosząc go 
do rezerwy, nie zostawiło go bez środków do życia. Dalej mieszkał w mieszkaniu wojsko-
wym i został dyrektorem PGR. Po roku 1956 zostają mu przywrócone honory wojskowe 
i zostaje nominowany na wyższy stopień ofi cerski. To taka dygresja o tym, co dzisiaj się 
mówi na temat prześladowań w tamtych czasach. Ale też mnie daje dużo, bo eliminuję 
go z grona tych, którzy brali udział w morderstwie mojego dziadka.

Do Ścinawki również często przyjeżdżał, bo mieszkał niedaleko w Wałbrzychu, Julian 
Jędrzejewski z rodziną, który pochodził z Radomyśla i który był w AK12. Sprawa śmierci 
mojego dziadka była często przez nich omawiana, bo przecież moją mamę to dręczyło. 
I zawsze padało nazwisko Chmielowiec. Pewnie padały inne, ale w mojej pamięci się nie 
zachowały.

MS: Teraz nadal się o tym rozmawia w Pani rodzinie?

EG: Narady rodzinne we Wrocławiu to nie problem, spotykamy się u mnie, czyli moi dwaj 
bracia, starszy ode mnie Zbigniew i młodszy ode mnie Wacław. I burza mózgów w stylu, 
„co kto pamięta”. Nigdy nie słyszeliśmy, że dziadek brał udział w jakichś napaściach i ra-
bunkach. Absolutnie to odrzucamy i przyjęliśmy, że skoro nasza mama była porządnym, 
uczciwym człowiekiem, to musiał ją tego nauczyć ojciec. Skoro my jesteśmy uczciwymi 
ludźmi, to uczciwym człowiekiem była nasza matka, a skoro ona była uczciwa, to dziadek 
był uczciwy. Mamy akt zgonu dziadka, w którym jest ujawnione, że został utopiony w Sa-
nie 25 lipca 1945 roku, a pogrzeb odbywa się 28 lipca 1945 roku. My wiemy, że dziadka 
szukano tydzień, ale nie znamy dokładnej daty jego śmierci. Zastanawiamy się nad pro-
cesem, bo nie godzimy się na to, by bandyta nam szkalował i fałszywie oskarżał naszego 
przodka, i pisał nam historię rodziny. Próbujemy zainteresować sprawą naszych kuzynów 
z Kudowy Zdroju, dzieci siostry mojej matki, Ireny, i Wita Jędrzejewskiego. Wit umarł chyba 
w 1950 roku w Kłodzku i moja ciotka Irena wyszła drugi raz za mąż. Z pierwszego związku 
miała troje dzieci, Mirosława, Halinę i Janinę, i z drugiego związku również troje, Marię, 
Zofi ę i Kazimierza. Janina mieszka we Wrocławiu, niestety w tym okresie bardzo ciężko 
zachorowała i niedługo po wydaniu książki umarła. Mirosław, Halina i Zofi a mieszkają 
w Kudowie. Pozostała dwójka, Maria i Kazimierz mieszkają w Zgorzelcu. W Kudowie rów-
nież mieszka córka Eugeniusza Rybaka, Barbara, nasza kuzynka, której ojciec jest w tej 
książce bardzo brzydko pomówiony o to, że kazał swojego ojca zlikwidować (Eugeniusz 
zmarł w 1953 roku i mój pierwszy kontakt z Radomyślem to właśnie jego pogrzeb). Dru-
ga jego córka, Jolanta, jest w Ameryce, też wkrótce umiera, a trzecia, Krystyna, mieszka 
w Warszawie. Jeździmy do Kudowy i próbujemy namówić naszych kuzynów na proces. 
Wożę ksera książki, akt zgonu dziadka i tu bardzo przykra niespodzianka. Moi kuzyni niby 
zgadzają się ze mną, ale nie chcą przystąpić do procesu.

MS: Dlaczego?

11 Nie udało się znaleźć informacji o tej osobie.
12 Nie udało się znaleźć informacji o tej osobie.
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EG: Każdy z nich podaje inny powód. To w czasie trochę trwa. Zaczynamy się spierać 
i nie dochodzimy do żadnego porozumienia. Jedni są zagorzałymi przeciwnikami komu-
ny i przyznają rację NSZ i Kościołowi, inni nie wierzą w proces lub też szkoda im pie-
niędzy. W ogóle nie widzą krzywdy, którą wyrządził naszym matkom NSZ. Widzą tylko 
swoje interesy, a są to drobni kupcy, i sprawa dziadka ich nie dotyczy. Wszystkiego się 
boją. Wiedzą tylko, jak robić i liczyć pieniądze. Ja i moi bracia jesteśmy zdruzgotani. Ileż 
ja nocy przepłakałam. Jeszcze w trakcie procesu czynię próby i opisuję pierwsze rozpra-
wy, ale zaniechałam tego, bo z ich strony spotkało mnie milczenie. Wobec zdecydowanej 
odmowy z ich strony cały ciężar sprzeciwu spoczywa na nas. Od początku zdajemy sobie 
sprawę z tego, że proces będzie czy też może być polityczny, bo już jakiś czas trwa histe-
ria lustracyjna, Kościół w tym czasie wydaje mnóstwo książek z tym związanych, takich 
jak autora, a Sejm zrównuje [prawa] żołnierzy NSZ z prawami kombatantów. Atmosfera 
zatem jest nieprzychylna, ale w życiu bym nie przypuszczała, że sąd tak ochoczo w to 
się włączy. Ale to później…

Na razie jadę do Radomyśla na umówione wcześniej z panem Jurandem Jaskowskim 
spotkanie byłych żołnierzy AK, które odbyło się u mnie 19 października 2002 roku. Spa-
łam wtedy u stryja (bo u mnie w tym moim dziurawym domku drewnianym jest zimno), 
który wyraźnie daje mi odczuć swoją niechęć do mnie, wręcz wrogość, i jest na mnie zły.

Dom Jana Rybaka w Radomyślu. Fot. Krzysztof Wiktor (prawnuk Jana Rybaka); z archiwum rodzinnego Ewy Gąsow-
skiej. © Copyright by Ewa Gąssowska. Nie zachowała się żadna podobizna Jana Rybaka.

MS: A co z tym spotkaniem, które Pani zorganizowała dla członków AK z Radomyśla?

EG: Na to spotkanie mój stryj nie przyszedł, chociaż był zaproszony przez członków AK. 
To zebranie pozytywnie mnie zaskoczyło, bo przyszło kilka osób, które opowiedziały 
mi trochę o kontekście całej książki, o jej autorze i jego bracie, o moim stryju, a także 
o moim dziadku, że to był poważny człowiek, że autor opisał nie tylko Jana i Eugeniusza 
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Rybaków, ale ich również, z czym oni się nie zgadzają. A nawet opisali, jak wyglądał mój 
dziadek, bo jak mówiłam, nie zachowały się żadne zdjęcia ani dokumenty, bo mordercy 
okradli go, nawet buty mu ukradli, bo ciało znaleziono bez butów. A najbardziej byłam 
zaskoczona panem Mieczysławem Chmielowcem, bo opowiedział mi, jak do tego doszło, 
bo był świadkiem zgarnięcia z promu Jana Rybaka przez Alfonsa Chmielowca i drugiego 
partyzanta „Muchę”, Alfreda Muchę. Opowiedział, że usłyszał strzał i że odbyła się ta 
egzekucja w obecności wielu osób. Na moje pytanie, czy opowie to przed sądem, od-
powiedział, że tak i że mogę go podać za świadka. Również inni uczestnicy spotkania, 
chociaż nie byli obecni przy egzekucji, to wyrazili chęć uczestniczenia w rozprawach, by 
opowiedzieć o tym, co autor i jego brat robili w tamtym czasie. Bardzo mnie to podbu-
dowało i jestem im bardzo wdzięczna za to. Ale z drugiej strony, nikt mi nie powiedział, 
że dziadek był radnym, że należał do partii, gdzie szukać dokumentów. Może też nie wie-
dzieli… Przecież moja sprawa to jedna z wielu, które tam się wydarzyły. Ale jestem im 
wdzięczna, bo dużo dla mnie zrobili.

Mój stryj po tym spotkaniu wyrzucił mnie ze swojego domu i zerwał stosunki rodzin-
ne ze mną. Pamiętam, że wracałam do Wrocławia, rycząc jak bóbr, i powoli nabierałam 
przekonania, że mój stryj musiał w tym brać udział. Wracałam bardzo rozżalona. Pytań 
w głowie co niemiara, a odpowiedzi żadnych. Nie znam daty śmierci i poruszam się na 
grząskim gruncie. Reakcja mojego stryja niewytłumaczalna. Długo nie zdawałam sobie 
sprawy z tego, że jest jednym z morderców. Jeszcze nie przyjmuję tego do wiadomości, 
jeszcze odrzucam tę myśl… Dopiero po tym spotkaniu, jak przyjechałam do Wrocławia, 
to się trochę przestraszyłam. Ale nie jestem znowu taka strachliwa osoba, żebym tak się 
bała. Jadę znowu w następnym roku – już nie pamiętam, czy na Wielkanoc, czy w sierp-
niu, bo przecież trzeba jechać do archiwum w Sandomierzu oraz do IPN w Rzeszowie. 
Może trafi ę na jakiś ślad w sprawie dziadka. Często jeździłam tam na Wielkanoc, bo tam 
są tzw. Turki. Nie wiem, czy Pani to coś mówi?

MS: Mówi. Zdjęcia widziałam z „Turków”.

EG: To są tacy kolędnicy, taki zwyczaj ludowy, podobno trwający od króla Sobieskiego 
i zwycięskiej wojny [tj. bitwy – red.] pod Wiedniem, gdzie uczestnicy tej wojny wrócili 
do Radomyśla właśnie w Wielkanoc i od tego czasu na ich cześć, co roku, powtarzają 
pewien obrzęd. Piszą króciutkie wierszyki o tym, co wydarzyło się w tej miejscowości 
u poszczególnych rodzin, chodzą od domu do domu i składają życzenia. Są to bardzo ko-
lorowe, wesołe, roztańczone i rozbawione święta. To są święta, które spędza się na ze-
wnątrz domu, oglądając korowody i słuchając muzyki, bo wieś ma swoją orkiestrę dętą. 
I jak jest ciepło, jak Święta są tak w kwietniu, pod koniec kwietnia, jak jest ciepło, to 
bardzo często jeździłam tam właśnie, bo w mojej chałupie się nie pali.

Opowiem pani taką historyjkę, bo łączy się ze świętami wielkanocnymi. U mnie w domu 
rodzinnym mama robiła specjalny barszcz z tej wody, w której była duszona czy parowana 
szynka. To była baza. Po wyjęciu szynki dodawało się do smaku odrobinę cukru, pieprzu 
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i octu. Na talerz wkładało się wędlinę i gotowane jajko, i łyżkę ćwikły, i zalewało się 
gorącym barszczem. Takie było śniadanie świąteczne w Ścinawce i byłam przekonana, 
że to zwyczaj z tamtych terenów. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam, że w Ra-
domyślu na śniadanie jest biały barszcz na białej kiełbasie. Kiedyś zaprosiliśmy w drugi 
dzień świąt moją przyjaciółkę z dzieciństwa, Jadwigę Dąbkowską-Kriger z rodziną, która 
mieszka w Mielcu, by zobaczyli „Turki”. I właśnie taki barszcz jak w Ścinawce zrobiłam. 
Bardzo im smakował, zjedli po dwa talerze, czym zrobili mi wielką przyjemność, bo lubię, 
jak gościom smakuje. Na drugi dzień poczęstowałam kogoś z sąsiadów, im również sma-
kowało i musiałam tłumaczyć, jak się to robi, bo tak już nikt w Radomyślu nie gotuje. Ja 
nazwałam ten barszcz radomyślańskim, ale będąc na jakimś kulinarnym blogu, odkryłam, 
że to potrawa z Poznańskiego. Mnie ten barszcz kojarzy się ze śniadaniem wielkanocnym. 
Ale koniec o „Turkach”, wracamy do sprawy.

Więc bałam się, bo ta atmosfera podejrzliwości, niedomówienia (nie rusz, nie dotykaj, 
nie powtarzaj, nie interesuj się), no i reakcja mojego stryja, i te obserwacje, co ona wie, 
kogo się czepi, co ona tam szuka, po co ona pyta. Oni wszyscy wiedzą, kim ja jestem, 
a ja pojęcia nie mam, co to są za ludzie. Latam od domu do domu, jak ta idiotka... Ale 
latam i pytam ludzi. Ludzie się czują osaczeni, co zresztą mi ostatnio potwierdził, jak 
byłam trzy lata temu, sąsiad: Bo ty tu przyjdziesz, my się ciebie – mówi – boimy, bo ty 
przychodzisz, chodzisz po ludziach, zadajesz pytania. My nie wiemy, co odpowiedzieć i – 
mówi – no, ty jesteś, no, taka trochę inna… Wzbudzasz w nas niepokój, a my nie chcemy. 
Im jest dobrze w tym, co jest. Bałam się, jak zobaczyłam reakcję stryja, jego wrogość do 
mnie, nie wiem, do czego są zdolni, to wprawdzie starsi panowie, ale mają dzieci. Też 
mi wyobraźnia podsuwała różne obrazy. I wpadłam na pomysł, że będę mówiła, że jak 
ktoś będzie mnie straszył i wejdzie za mój płot po 22.00, to będę strzelać. Ale na szczę-
ście nikt mnie nie straszył, a ludzie w sumie okazali się bardzo życzliwi i pomocni. Ja 
dopiero leciutko czegoś dotknęłam, uchyliłam zaledwie rąbek, ale tam, żyjąc w tej spo-
łeczności, też bym się pewnie bała. Przecież tam żyją ludzie z pokolenia na pokolenie, 
tam jest pamięć długa, przekazywana właśnie z pokolenia na pokolenie, wiedzą o sobie 
różne rzeczy, nawet bardzo bolesne i bardzo trudne, i nauczyli się z tym żyć i funkcjono-
wać tak, by sobie nawzajem nie wchodzić w drogę. Dlatego omijają pewne sprawy, nie 
mówią wprost, odpowiadają półsłówkami, nie angażują się, mam wrażenie, że wolą być 
niewidoczni, przezroczyści, zamknięci, ale to wszystko po to, by przeżyć. Dlatego bar-
dzo doceniam to, co dla mnie zrobili, że się otworzyli i że czasami po raz pierwszy mogli 
powiedzieć to, co trzymali tylko dla siebie.

MS: A poza tymi akowcami – czy z kimś jeszcze Pani rozmawiała?

EG: Zapytałam pana Stanisława Myszkę, dlaczego nie opisał śmierci związanej z moim 
dziadkiem czy Antoniny Delbas, to wręcz mi powiedział, że się boi. Ale nic więcej. Mogę 
tylko na podstawie czasami wypowiadanego krótkiego słowa domyślać się, co się działo, 
szczególnie w tych latach powojennych, ale myślę, że potem się również działy różne 
rzeczy. Pan Myszka napisał w swojej książce Radomyśl nad Sanem. Dzieje miasta i parafi i, 
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że do dzisiaj nie odnaleziono składów broni, którą posiadali żołnierze w lasach (Myszka, 
2003). Ale ludzie mówią dużo na temat Chmielowców i nie są to wypowiedzi dla nich 
pochlebne, mówią o zwykłych kradzieżach, jakich dokonywali, krów, świń, kur, marynar-
ki, harmonii czy koszyka ze święconką, ale też mówią o bandytyzmie i strachu o swoje 
życie, bo jakże często ginęli tylko dlatego, że – jak mówią – stali im na drodze i jedni 
drugich sprzątali. Wyraźnie wskazują ich jako morderców mojego dziadka, ale ja nie py-
tałam o Antoninę Delbas czy Jana Tomaszewskiego, bo do mojej sprawy to nie było po-
trzebne. Zresztą autor za te kradzieże i bandyckie napady na ludzi został skazany przez 
sąd w Rzeszowie na więzienie, co sam pisze w swojej książce. Do tej pory nie wystąpił 
o rehabilitację, więc nie mówią tego bezpodstawnie. Myślę, że pan Myszka miał różne 
przejścia jako nauczyciel. On był obcy, on nie był z Radomyśla, więc... On był nawet za-
przyjaźniony z panem Chmielowcem.

MS: Którym Chmielowcem?

EG: Bolesławem. Pół tej książki autora jest, ta pierwsza część, o historii Radomyśla, to 
jest podobno praca pana Myszki, ale on nie poszedł do sądu, on to powiedział mnie i pani 
Helenie Kowalik, dziennikarce z „Przeglądu”, ale do sądu nie poszedł. Obawiał się, że 
będą mu robić na złość, że mogą go spalić, że będą mu robić różne rzeczy, bo o tym mnie 
mówił. Widocznie miał podstawy tak sądzić i zapewne były to obawy realne.

Pan Myszka, ale to już po zakończeniu sprawy w pierwszej instancji, czyli w sądzie 
w Tarnobrzegu, trochę mi więcej powiedział, ale jak go poznałam i szukałam jakichkol-
wiek informacji, to był bardzo ostrożny. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że mój dziadek 
był radnym... A skąd! Pan Myszka mi to powiedział wprawdzie po zakończeniu sprawy 
w pierwszej instancji, ale już dalej, jak wyglądał ustrój, jak to się kształtowało, gdzie to 
można znaleźć – nic! W tym momencie się zamknął, więc jak ja miałam szukać? Dziadek 
był radnym, czego? Czego? Tam była jakaś spółdzielnia, tam była gmina, bo tam była za-
wsze gmina, ale jak znaleźć te dokumenty, gdzie? Takich informacji już nie uzyskałam. Ja 
też nigdy nie byłam w archiwum, żeby wiedzieć, jak się szuka dokumentów. Pan Myszka 
użył to w tej książce, że wiedział od pani Anny Genejowej, ale nie sprawdzał tego w żad-
nym archiwum. Nie miałam żadnych dokumentów, nic nie miałam na poparcie tej tezy.

MS: Ale szukała Pani dokumentów.

EG: Tak, byłam przecież w archiwum, byłam w Instytucie Pamięci Narodowej, złożyłam 
wniosek i nie natrafi łam na żaden ślad. IPN mi napisał, że nie ma żadnych dokumentów 
dotyczących Jana Rybaka. I tyle. I ja z tym poszłam do sądu. W sumie z aktem zgonu – 
tym od księdza, który jeszcze nie był aktem zgonu faktycznym, co też jest ciekawe, dla-
czego Kościół w akcie zgonu nie umieścił faktycznej daty zamordowania Jana Rybaka, 
tylko dzień znalezienia ciała i po łacinie adnotację, że został utopiony? Dzisiaj wiem, że 
ówcześni księża byli związani z ruchem NSZ i wiele dokumentów było przez nich sfałszo-
wanych. I to napisałam, że dziadek zginął tydzień wcześniej i że to jest data znalezienia 
ciała, i data pogrzebu. I z tym, że nie zgadzają mi się daty, bo autor podał tu konkretne 
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daty. Konkretne daty. A autor książki mówi, że on się pomylił i oczywiście podtrzymuje 
swoją wersję. I tu zaczynamy drugi akt dramatu.

MS: Przechodzimy do dokumentów.

EG: Przed spotkaniem z byłymi żołnierzami AK w moim domu pojechałam do Rzeszowa 
do IPN i archiwum. Znam tylko trzy nazwiska: Leszek Wiktor, Hawryleńko, Alfons i Bole-
sław Chmielowiec, i to, że Leszek Wiktor był szefem Ar mii Krajowej w Radomyślu, i pró-
buję dowiedzieć się czegokolwiek na temat życia i śmierci Jana Rybaka. Bardzo uczynne 
panie z archiwum wpadły na pomysł, że są takie sprawozdania starostów opisujące, co 
działo się w danym powiecie. Przyniosły mi stertę starych dokumentów z 1945 roku, 
które zawierały te sprawozdania z całego województwa rzeszowskiego, i jak tu znaleźć 
cokolwiek. Przeglądam te dokumenty i czytam tylko te, które dotyczą powiatu tarno-
brzeskiego, ale dostrzegam też inne i widzę, że takich lub podobnych morderstw było tak 
dużo, że wydawało się to powszechne. Opisy śmierci wstrząsające, okrutne, bezmyślne 
bestialstwo, wielka trwoga. Po przeglądnięciu pierwszego tomu musiałam wyjść i z go-
dzinę chodziłam po Rzeszowie, bo nie mogłam się uspokoić. Ale wracam i czytam dalej, 
niestety nic nie znalazłam na temat Jana Rybaka. Zajęło mi to cały dzień. Ale dobrze, że 
z tymi dokumentami się zapoznałam, bo dopiero zobaczyłam ogrom ludzkiego bestialstwa 
i ludzkiego nieszczęścia. To było dla mnie bardzo pouczające przeżycie. Byłam również 
w archiwum w Sandomierzu, też sprawdzałam te sprawozdania starostów, niestety na 
nic nie natrafi łam. W tych sprawozdaniach starostów nie fi gurował Jan Rybak. Ile takich 
morderstw jest nieujętych? Natomiast śmierć Antoniny Delbas została ujęta. Ale – jak 
mówię – ja nie badałam jej śmierci.

MS: Ale zanim zaczniemy drugi akt, dotyczący sądownictwa, to ja jeszcze chciałam za-
pytać. Była Pani u wielu osób wtedy. A u Chmielowca nie.

EG: U Chmielowca nie, bo z nim się nie da rozmawiać. Zresztą nawet nie próbowałam. 
Tym bardziej, że stryj mój wszystko mu powtarzał, co ja mówiłam do niego, co później 
wyszło w sądzie.

Pamiętam, jak ktoś mnie skierował do mojego sąsiada, niestety zapomniałam nazwi-
ska. Mieszkał naprzeciwko mnie, niestety już nie żyje. Przypomniałam sobie – pan Bo-
gusław Rojek. Pan Rojek nie był rozmowny i ciągle mi odpowiadał, że nic nie wie, ale jak 
się upewnił, kim jestem, to powiedział taką rzecz. Kopał grób dla mojej ciotki Kazimiery 
i wykopał przestrzeloną czaszkę, to była czaszka mojego dziadka, i mówi ten pan, że ją 
ogląda, podniósł wzrok do góry i widzi nad sobą Bolesława Chmielowca. I takie zdanie, 
którego nie zapomnę: „Zbrodniarz wraca na miejsce zbrodni”, i milczy, nic się więcej nie 
dowiedziałam, tzn. dowiedziałam się, że „czaszkę zabezpieczył zgodnie ze sztuką cmen-
tarną”, czym byłam tak zdumiona, bo co za wyrafi nowana wypowiedź. Już po wyroku 
w pierwszej instancji razem z panią Heleną Kowalik, dziennikarką z „Przeglądu”, ktoś 
nas skierował do pana Czesława Rutyny, syna przewoźnika promu, który potwierdził to, 
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co zeznał w sądzie Mieczysław Chmielowiec, i dodał coś, czego ja nie znałam, że ciało 
znalazł Eugeniusz, mój wujek, i nie jest prawdą to, co napisał autor o Eugeniuszu.

Akt drugi – śmierć dziadka z perspektywy sądu

MS: I teraz drugi akt – rozpoczyna Pani batalię sądową.

EG: Zaraz po przyjeździe z wakacji w 2002 roku mój brat Zbigniew i ja napisaliśmy do 
Wydawnictwa Diecezjalnego w Sandomierzu listy, w których wyraziliśmy swoje obu-
rzenie wydaniem tej książki i wskazaliśmy, że jednym z morderców dziadka jest autor. 
Załączyliśmy również listy do Bolesława Chmielowca, w którym wprost nazwaliśmy go, 
kim jest, wyjaśniając, jakiego haniebnego czynu się dopuścił i prosiliśmy wydawnictwo 
o przekazanie tych listów autorowi, bo jeszcze nie znaliśmy jego adresu. Tu jest list mo-
jego brata, a tu jest list ode mnie. Wydawnictwo nic nie odpowiedziało, autor również.

MS: No więc napisała Pani list do wydawnictwa i do niego, bo wiedziała Pani, że z nim 
się nie da rozmawiać?

EG: Jak ktoś publicznie szkaluje moją rodzinę, nie przedstawiając żadnych dowodów, bo 
nie ma ich w książce, to o czym ja mogę z taką osobą rozmawiać? My napisaliśmy do 
niego list, na który nie odpowiedział. Dalsza rozmowa z nim byłaby bez sensu. Gdybym 
wcześniej wiedziała, że on pisze książkę, w której fałszywie będzie oskarżał moją rodzi-
nę, tobym mu w tym przeszkodziła dużo wcześniej, ale ja tego nie wiedziałam. Co mia-
łam z nim wyjaśniać, jak książka już się ukazała i jest w każdej bibliotece, i w sprzedaży.

MS: I dlatego Pani postanowiła zacząć sprawę w sądzie.

EG: Do sądu zwróciłam się o ochronę dóbr osobistych, czyli o ochronę dobrego imienia 
Jana i Eugeniusza Rybaków, bo uważam, że autor przekroczył wszystkie granice przyzwo-
itości. Pozew był z powództwa cywilnego przeciwko Bolesławowi Chmielowcowi jako 
autorowi i Wydawnictwu Diecezjalnemu w Sandomierzu jako wydawcy o nakazanie obu 
pozwanym wycofania ze sprzedaży oraz zakazanie rozpowszechniania [książki], a także 
usunięcia w następnych edycjach książki akapitów zniesławiających Jana Rybaka i Euge-
niusza Rybaka. Domagałam się również zasądzenia od obu pozwanych solidarnie kwoty 
25 tysięcy złotych na cel społeczny tytułem zadośćuczynienia, o zabezpieczenie powódz-
twa na majątku pozwanych w wyżej wymienionej kwocie. To było w kwietniu 2003 roku.

W listopadzie 2003 roku na rozprawie składam akt zgonu Jana Rybaka. W grudniu 
2003 roku autor jako dowód przedstawia notarialnie poświadczone oświadczenie Emila 
Skoczka, ps.„Jar”, z Kłodzka.

MS: Składa do sądu? I pani dostała to do wiadomości?

EG: Tak. Pan Emil Skoczek pisze w nim, że otrzymał kopię pozwu, że moje zarzuty są ab-
surdalne i są wymysłami nieznającego istoty rzeczy ignoranta, i że w sposób tendencyj-
ny politycznie usiłuję zdyskwalifi kować autora i jego antylewicową postawę. Pisze też, 
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że ujawnienie nazwisk Jana i Eugeniusza Rybaków oddaje autentyczność wydarzeń; że 
jawnie zmierzam do ukrycia prawdy o zbrodniach dokonywanych przez komunistycznych, 
zaprzedanych Stalinowi oprawców noszących mundur; że wielekroć zetknął się z niegod-
ną Polaka działalnością tajnych konfi dentów zarówno na rzecz Niemców, jak i na rzecz 
NKWD, bo nikt o zdrowych zmysłach nie mógł sądzić, że przybyły zza Uralu enkawudzista 
znał członków organizacji podziemnych w Radomyślu czy okolicy. Oświadcza również, że 
po odejściu Sowietów z Radomyśla ze wzmożoną siłą kontynuowano aresztowania [człon-
ków] AK, dezerterów z Ludowego Wojska Polskiego i młodzieży uchylającej się od służby 
w jego szeregach, że stosowano dotkliwe prześladowania ludności, począwszy od palenia 
zabudowań, niszczenia domów, rabowania dobytku, na ludobójstwie kończąc. Ustosunko-
wuje się do udziału Edwarda Gronczewskiego, pisząc, że dokonywała tych zbrodniczych 
czynów banda Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z Kraśnika, dowodzona 
przez wyżej wymienionego, która przybyła do Radomyśla w połowie lipca 1945 roku, że 
w dniu tym banda spaliła zabudowania gospodarcze Bolesława Chmielowca, a dwa lub 
trzy dni później banda ponownie zjawiła się w Radomyślu i zniszczyła, i obrabowała dom 
rodzinny Chmielowców, Genejów, Krajewskich oraz spaliła domy Genejów i Gabrieli Rojek.

MS: Pisze coś o Pani dziadku?

EG: Tak, napisał, że w pobliże domu Chmielowców przybył z bandą Jan Rybak „Jacek” i był 
on obecny w czasie niszczenia ich domu i rabowania znajdującego się w nim dobytku oraz 
że jego obecność była później tematem wielu komentarzy, zwłaszcza po jego śmierci, 
która miała miejsce wkrótce po tych wydarzeniach. I oświadcza dalej, że Jan Rybak zna-
ny był w okresie międzywojennym nie tylko w Radomyślu jako członek Komunistycznej 
Partii Polski, współdziałający aktywnie z agentem sowieckim Michałem Krajewskim i in-
nymi komunistami w dezorganizacji życia gospodarczego. Oświadcza, że wiele o tym wie 
z opowiadań jego ojca, kiedy miał 16-17 lat, i wie, że Jan Rybak współpracował z komu-
nistyczną władzą także po drugiej wojnie światowej, czego osobiście doświadczył. Pisze 
również, że na przełomie czerwca i lipca 1945 roku zostało zwołane spotkanie wciąż 
działającej placówki AK w celu omówienia przedsięwzięć w obliczu ciągłego zagrożenia 
dla działaczy podziemia ze strony Milicji Obywatelskiej i UB, w którym uczestniczył. Na 
to spotkanie został wezwany członek AK Eugeniusz Rybak – syn Jana. Komendant pla-
cówki, kpt. Zdzisław Geneja, ps. „Stary”13, poinformował Eugeniusza, że – jak ustalił nasz 
wywiad – jego ojciec dołączył do tych, którzy już w 1944 roku byli konfi dentami NKWD 
i że wraz z innymi świadczył usługi miejscowej MO i PUBP w Tarnobrzegu. Wiadomość 
ta Eugeniusza nie zaskoczyła. Oświadczył, że od pewnego czasu ojca o to podejrzewa, 
obserwując jego częste wyjazdy do Tarnobrzegu i przebywanie na posterunku MO. Gdy 
zwracał ojcu uwagę, że na ten temat wiele się w Radomyślu mówi, to mu poradził, aby się 
jego sprawami nie interesował, a raczej zerwał łączność z AK, bo to się może dla niego 
źle skończyć. Na pytanie „Starego”, jakie, jego zdaniem, widzi wyjście z tej niebezpiecz-
nej sytuacji, bez wahania odrzekł: „Szpiclów zlikwidować i będzie spokój”. Oświadcza, że 

13 Być może chodzi o Zdzisława Geneję, ps. „Gorzelnik”, który był zmobilizowany do Legionów Polskich w 1914 roku, 
ale nie ma pewności (Sęk, 2007 ).
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byli tym stanowiskiem zaskoczeni, lecz uznali, że jego determinacja godna była prawego 
akowca, kolegi i Polaka. Przytaczam obszerne fragmenty tego oświadczenia, bo jeszcze 
później do niego powrócę.

MS: Chyba te informacje były dla Pani szokujące? Jak Pani zareagowała?

EG: Na rozprawie w lutym 2004 roku sąd zobowiązuje mnie do przedłożenia listy pytań 
do świadka Emila Skoczka, a ja składam wniosek o przesłuchanie świadków: Mieczysła-
wa Chmielowca z Radomyśla oraz Mirosława Jędrzejewskiego, Haliny Błaszczyńskiej, 
Barbary Karbiak z Kudowy Zdroju – moich kuzynów, a także mojego brata Zbigniewa 
Wiktora. Dołączam również inne dowody, tj. książki: Michała Krajewskiego Miejsce sta-
łego zamieszkania, Edwarda Gronczewskiego Trudne dni (Gronczewski, 1976), Stanisława 
Myszki Radomyśl nad Sanem. Dzieje miasta i parafi i i dokonuję analizy sytuacji powojennej. 
Bolesław Chmielowiec zarzuca mi kłamstwo, pisząc obszerne pisma w stylu wymienio-
nego oświadczenia pana Emila Skoczka.

MS: Pisze do Pani czy do sądu?

EG: Do sądu, drogą formalną. Również w lutym autor składa wniosek o przesłuchanie 
mojego stryja Karola Wiktora. Oba wnioski są przyjęte.

Sąd Rejonowy w Kłodzku, w ramach pomocy prawnej, wyznacza na marzec przesłu-
chanie świadka Emila Skoczka, który oświadczył, że znał z widzenia Jana Rybaka, i po-
twierdził to, co napisał w oświadczeniu, i powiedział, że z Eugeniuszem rozmawiał chy-
ba w 1944 roku. Eugeniusz nie mówił nic na temat „sprzątnięcia”, a jedynie informował 
go, że zwraca ojcu uwagę, aby tego nie robił. Nie wie, kiedy zmarł Jan Rybak i nie może 
powiedzieć, jaka była jego działalność po wyzwoleniu, bo w 1945 roku wyjechał na stu-
dia. Dodaje też, że ukrywał się w Radomyślu od lipca 1944 roku do sierpnia 1945 roku 
przed aresztowaniem, że placówka AK została rozwiązana w czerwcu 1945 roku przez 
zastępcę komendanta AK, Zdzisława Geneję, ps. „Stary”, że po 8 maja 1945 roku nikt nie 
reaktywował AK, że spotkanie odbyło się na przełomie czerwca i lipca, na którym por. 
„Stary” oświadczył, że każdy ma się ratować sam. Nie pamięta, gdzie było to spotkanie, 
nic mu nie wiadomo, kto śledził Jana Rybaka – to, że Jan Rybak przebywa na MO lub 
UB ustalił na podstawie informacji od Eugeniusza. Nie widział, jak Jan Rybak brał udział 
w napadzie na dom Bolesława Chmielowca czy innych osób, nie doświadczył nic złego od 
Jana Rybaka. Wie, że Jan Rybak jeszcze przed wojną był w KPP, a na czym polegała jego 
działalność z władzą komunistyczną nie potrafi  powiedzieć; a z tego, co wie, to w czasie 
wojny Jan Rybak nie działał, i nie może potwierdzić, czy był konfi dentem. O Eugeniuszu 
Rybaku wie, że nie pełnił żadnej funkcji w AK, był zwykłym żołnierzem. Nie pamięta do-
kładnie daty przybycia Edwarda Gronczewskiego, ale było to w lipcu; nie brał udziału 
w morderstwie Jana Rybaka i nie wie, kiedy on zginął; Jan Rybak żadnej krzywdy mu nie 
zrobił, a na spotkaniu AK nie była poruszana sprawa Jana Rybaka.

MS: Ale kim jest ten pan Skoczek?
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EG: Emil Skoczek to lekarz w mieście powiatowym, w Kłodzku. Jak już mówiłam, miesz-
kaliśmy niedaleko Kłodzka, do którego często jeździliśmy załatwiać różne sprawy. Emil 
Skoczek pochodzi z Radomyśla, ale nigdy moi rodzice nie korzystali z jego usług. Wie-
dzieliśmy, że taki lekarz z Radomyśla mieszka i pracuje w Kłodzku, ale moi rodzice ni-
gdy się z nim nie kontaktowali, a przecież korzystali z porad lekarskich innych lekarzy 
z Kłodzka. Dlaczego? Wydaje się, że wiedzieli o nim coś, co nie pozwalało nawet na 
grzecznościowe stosunki.

W kwietniu zeznają powołani świadkowie.

MS: Powołani przez Panią?

EG: Tak. Mieczysław Chmielowiec potwierdza to, co mówił mi wcześniej, na tym spotkaniu 
AK w moim domu, oraz to, że nie słyszał nigdy w Radomyślu o współpracy Jana Rybaka 
z UB. Jan Rybak według niego był człowiekiem spokojnym i poważnym. My mówimy to, 
co pamiętamy. Mój kuzyn Mirek nawet jest świadkiem wraz z ojcem Witem Jędrzejewskim 
zgarnięcia z promu dziadka i opowiada, że na drugi dzień szukali dziadka i na miejscu 
egzekucji znaleźli guzik od płaszcza czy marynarki.

W maju składam wniosek o przesłuchanie dalszych świadków, Stanisława Borysa i Ana-
tola Gębali z Radomyśla, na okoliczność, czy placówka AK wydawała jakiekolwiek „wyro-
ki” na Jana Rybaka, a także wniosek o wystąpienie sądu do Instytutu Pamięci Narodowej 
w Rzeszowie w celu dokonania analizy akt oddziału Stanisława Młynarskiego „Orła”14 
oraz oddziału Alfonsa Chmielowca „Pyskacza”, Bolesława Chmielowca „Komara”. Oba 
wnioski sąd odrzuca, motywując to tym, że nie dotyczy to przedmiotu żądania powódz-
twa i nie dotyczy to sprawy.

MS: A Chmielowiec też powołał swoich świadków?

EG: Tak. W maju sąd przesłuchuje świadka – Barbarę Karbiak, córkę Eugeniusza, która 
nigdy o tym, że jej ojciec kazał dziadka zlikwidować, nie słyszała, oraz Karola Wiktora, 
który potwierdza to, co pisze autor, i dodaje, że Jan Rybak chciał, by Polska była 18. re-
publiką radziecką. Nie mogę mu zadać żadnego pytania, bo udaje głuchego i absolut-
nie nie mam możliwości zadania mu pytania, taki mały cyrk odstawia. Pytań nie może 
również zadać sąd, ale potwierdza jak ka tarynka to, co autor napisał, a także, już nie 
wytrzymując, mówi, że moja matka go podejrzewała i teraz ja go podejrzewam. W tym 
samym dniu Wydawnictwo składa w jednym egzemplarzu do wiadomości Sądu dowód 
– umowę z dnia 12 kwietnia 2000 r., zawartą pomiędzy autorem a wydawnictwem na 
wydanie książki, z której wynika, że autor bierze odpowiedzialność za jej treść w związku 
ze wspomnieniowym charakterem publikacji.

31 maja 2004 roku sąd ogłasza wyrok, w którym zakazuje pozwanemu autorowi za-
mieszczania w kolejnych wydaniach książki słów „Jana Rybaka” na poszczególnych stro-
nach książki, nakazuje autorowi zamieszczenie w dzienniku „Nowiny” przeproszenia mnie 
o treści zasądzonej, w pozostałym zakresie w stosunku do autora powództwo oddala, 
14 Stanisław Młynarski, ps. „Orzeł”.
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oddala również powództwo w stosunku do Wydawnictwa Diecezjalnego. W uzasadnie-
niu podaje, że Bolesław Chmielowiec w okresie okupacji należał do AK; że Wyższe Se-
minarium Duchowne jako wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść książki; 
że Jan Rybak, jeżeli nie należał, to sympatyzował z Komunistyczną Partią Polski i brał 
udział w organizowanych przez tę partię wiecach, na których przemawiał; że przesłu-
chany w charakterze świadka uczestnik zebrania Emil Skoczek nie twierdził, aby Euge-
niusz Rybak wyszedł z sugestią „sprzątnięcia jego ojca”, a jedynie informował, że zwracał 
ojcu uwagę, aby zaniechał kontaktów z UB; że sąd dał wiarę temu świadkowi, gdyż był 
przy tym, jak Eugeniusz Rybak wypowiadał się o swoim ojcu na wymienionym spotka-
niu, i [że sąd] ustalił, że świadek z uwagi na bardzo zaawansowany wiek i brak interesu 
w rozstrzygnięciu sprawy zeznał, jak słyszał. W uzasadnieniu sąd stwierdza, że zeznania 
Mieczysława Chmielowca i Mirosława Jędrzejewskiego pominął, albowiem okoliczność 
ta nie dotyczyła przedmiotu żądania, zeznania Zbigniewa Wiktora, Haliny Błaszczyńskiej 
i Barbary Karbiak, którzy pozytywnie charakteryzowali Jana Rybaka, nie wniosły nic 
istotnego do oceny żądania powódki, a świadkowie ci w 1945 r. byli bardzo mali albo się 
jeszcze nie urodzili, więc nie mają pewnych wiadomości na temat działalności politycznej 
ich dziadka. Sąd dokonał również oceny politycznej, wyrażając się w ten sposób, że dla 
sądu współpraca z organami bezpieczeństwa publicznego – zwłaszcza doprowadzająca 
do niszczenia w nieludzki sposób przeciwników politycznych – zasługuje na negatywną 
ocenę, a za taką oceną przemawia choćby i taka okoliczność, że osoby współpracujące 
z organami bezpieczeństwa publicznego i donoszące na innych obywateli, a zajmujące 
określone stanowiska, podlegają lustracji przewidzianej prawem. Sąd ustalił, że w proce-
sie o ochronę dóbr osobistych obowiązuje ustawowa zasada bezprawności, a na stronie 
pozwanej ciąży obowiązek wykazania okoliczności usprawiedliwiających działanie, a więc 
wyłączających bezprawność. Sąd wyjaśnił, że bezprawność działania to każde działanie 
naruszające dobro człowieka, jeśli nie zachodzi żadna ze szczególnych okoliczności wyłą-
czających, a do takich okoliczności wyłączających bezprawność zaliczyć należy działanie 
w ramach porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego, zgodę pokrzywdzo-
nego, działanie w obronie uzasadnionego interesu. I w ocenie sądu nie zachodzi żadna 
z przesłanek wyłączających bezprawność działania pozwanego autora. Sąd stwierdził, 
że autor wbrew ciążącemu na nim obowiązku nie wykazał, aby jego twierdzenie co do 
współpracy Jana Rybaka z UB odpowiadało prawdzie; że nie przedstawił żadnego nie-
budzącego wątpliwości dowodu, że taka współpraca miała miejsce, a przekonanie co do 
tego faktu oparte na niesprawdzonych informacjach osób bliskich nie może być uznane za 
wyłączające bezprawność; a także, że jego działanie w obronie interesu społecznego też 
nie może być uwzględnione – choćby z uwagi na nieprzedstawienie przez niego dowodu 
prawdziwości jego przekonania; i dalej, że bezprawność nie jest równoznaczna z winą.

MS: Niewiele z tego rozumiem...

EG: Ostatecznie sąd uznał, że aczkolwiek autor działał bezprawnie, ale ze swojego punk-
tu widzenia działał w dobrej wierze. Sąd uznał, że żądanie moje przeproszenia mnie 
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w tygodniku „Nie” jest zbędne i stanowi ze strony powódki nadużycie prawa; żądanie 
wycofania ze sprzedaży książki i złożenia jej do depozytu sądowego jest nieuzasadnione, 
albowiem powódka nie wykazała, aby książka wydana przed dwoma laty aktualnie znaj-
dowała się w sprzedaży. Sąd również uznał, że zasądzenie kwoty 25.000 zł na cel spo-
łeczny jest bezzasadne, bo ta instytucja ma charakter fakultatywny – sąd może, ale nie 
musi zasądzić; ponadto sąd zauważył, że pozwany autor jest człowiekiem w podeszłym 
wieku, uczestnikiem ruchu oporu, represjonowanym, jest człowiekiem schorowanym wy-
magającym leczenia, nie ma znacznego majątku i utrzymuje się z emerytury. Przedsta-
wiam na podstawie dokumentów procesowych, jak wyglądała sprawa.

A teraz chciałabym opowiedzieć o atmosferze procesu. Stało się to, czego najbardziej 
się obawiałam przed wniesieniem powództwa, że sąd może upolitycznić sprawę, co też 
się stało. Sąd już na pierwszym posiedzeniu utajnił proces pomimo mojego sprzeciwu, 
bo przyjechali na rozprawę ludzie z Radomyśla, którzy chcieli być obserwatorami. Sąd 
wyprosił ich z sali sądowej. Po przesłuchaniu świadka Mieczysława Chmielowca, który 
zeznał, co widział, i nas jako rodziny sąd wyraźnie dawał wyraz swojej niechęci i widać 
było, że nie chce merytorycznie rozsądzić tej sprawy. To widać po wyroku pierwszej in-
stancji, gdzie sąd nie wypowiada się w żaden sposób na temat złożonych dowodów, jak 
akt zgonu czy złożone książki. Sąd nie wypowiada się co do faktów zawartych w książ-
ce, natomiast wypowiada się co do pomówień i choć uznaje, że czyn był bezprawny, to 
zwalnia pozwanych – autora i wydawnictwo – z odpowiedzialności, czym – moim zda-
niem – narusza system prawny obowiązujący w tamtym czasie.

MS: Który czyn jest bezprawny?

EG: Oszkalowanie kogoś i powiedzenie o kimś nieprawdy jest czynem bezprawnym zgod-
nie z prawem cywilnym. Brak jest jakiegokolwiek odniesienia do prawa prasowego i do 
wniosków związanych z kodeksem cywilnym w kwestii ustalenia winy. Kodeks cywilny 
i całe orzecznictwo wyraźnie mówią, że czyn bezprawny łączy się z winą i nie można 
jej wyłączyć ze względu na dobrą wiarę. Gdyby ta zasada obowiązywała, to w procesie 
karnym każdego, kto naruszył prawo karne, każdego przestępcę można by zwolnić z od-
powiedzialności, bo ze swojego punktu widzenia działał w dobrej wierze. To jest fałszer-
stwo intelektualne myśli prawniczej i będzie to również przedmiotem apelacji. Nie mogę 
pogodzić się z tym, że wydawnictwo kościelne to zakład małej poligrafi i i sąd zwalnia 
to wydawnictwo z odpowiedzialności. Ale najbardziej mnie oburzyło to, że sąd nie wziął 
pod uwagę zeznań Mieczysława Chmielowca i naszych, bo nie dotyczyło to przedmiotu 
żądania, a wziął pod uwagę zeznania świadków Emila Skoczka i Karola Wiktora; czyli 
dowody, które ja jako strona składałam, zostały oddalone przez sąd, a ten sam sąd przyj-
muje dowody złożone przez stronę przeciwną. Inaczej mówiąc, ja nie mam prawa bronić 
mojego dziadka, mówiąc o autorze, że mówi nieprawdę, ale autor i inni uczestnicy po-
stępowania – po stronie autora –mają prawo mówić o moim dziadku w każdy sposób, 
bo on – autor – działa w dobrej wierze. Sąd wypowiadając się na temat autora, ustalił, 
że autor był tylko w AK, a całkowicie pominął działalność w NSZ, choć sam autor o tym 
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pisze, i nie dokonał, tak jak w przypadku mojego dziadka, oceny politycznej tego okresu. 
Dlatego uważałam i uważam, że sąd upolitycznił proces, że dopuścił się manipulacji pra-
wem materialnym i procesowym. I to jest nadużycie prawa ze strony sądu i państwa pol-
skiego, bo sąd wydaje wyrok w jego imieniu. Choć z perspektywy czasu muszę przyznać, 
że Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, w imieniu którego wyrokowała pani sędzia Elżbieta 
Staszewska, był w miarę uczciwy i przyzwoity w swoich decyzjach, i choć nie zgadzałam 
się z niektórymi jego ustaleniami, to doceniam to. Dlatego złożyłam apelację. Na razie 
przed nami druga instancja.

Apelacja

EG: W lipcu 2004 roku składam apelację do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. W apelacji 
zarzucam naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe 
zastosowanie, sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego materiału i niewyja-
śnienie wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. To 
jest duży materiał ściśle prawniczy, w którym punkt po punkcie zbijam argumenty sądu. 
Apelację składa również pozwany autor. Rozprawa 27 stycznia 2005 roku rozpoczyna się 
zreferowaniem sprawy przez sędziego sprawozdawcę, Grażynę Demko, i słyszę jak pani 
sędzia o oddziale Edwarda Gronczewskiego, który w imieniu państwa polskiego rozbi-
jał NSZ, wyraża się per „bandyci”. To mnie bardzo zdumiało, że sąd działający w imieniu 
państwa o tym państwie i jego funkcjonariuszach tak się wyraża, tym bardziej, że nikt, 
żaden organ, nie uznał PRL za państwo zbrodnicze. I w tym momencie już wiedziałam, 
że sąd jest przeciwko mnie.

Jeszcze autor przedstawia nowy dowód, protokół nr 7 z dnia 28 grudnia 1944 roku 
Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu oraz protokół nr 52/45 z 3 marca 1945 roku 
Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w Tarnobrzegu, też w jednym egzem-
plarzu, z których wynika, że Jan Rybak należał do PPR oraz że był radnym Powiatowej 
Rady Narodowej w Tarnobrzegu. Ponieważ pierwszy raz widzę te dowody i nie znam ich, 
wnoszę o wyznaczenie nowego terminu rozprawy, abym mogła ustosunkować się do nich. 
Sąd oddala mój wniosek. Jeszcze w mowie końcowej czytam, choć z dużym trudem, wy-
powiedź, którą sobie przygotowałam, ale widzę znudzone miny sędziów dających mi do 
zrozumienia, że za długo czytam, i już wiem, że przegrałam. Sąd zamyka rozprawę i ogła-
sza chwilę przerwy przed ogłoszeniem wyroku. Wychodząc, udaje mi się zobaczyć i zapi-
sać datę protokołu nr 7 z 28 grudnia 1944 roku PRN i protokołu PPR nr 52/45 z 3 marca 
1945 roku, i dojrzeć pieczątkę archiwum w Sandomierzu; ponaglana przez sąd wychodzę.

MS: I jak brzmiał wyrok?
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 27 stycznia 2005 roku, sygn. akt I ACa 10/05, s. 1. 
Z archiwum Ewy Gąsowskiej. Fot. M. Stec. © Copyright by Ewa Gąsowska.

EG: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, wydany przez sędziów: przewodniczący Ce-
zary Petruszewicz, sędziowie Andrzej Palacz i Grażyna Demko, ogłasza, że zmienia za-
skarżony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo, zasądza od powódki koszty proce-
su i oddala apelację. Koniec – nie mam prawa do dobrego imienia mojego dziadka Jana 
Rybaka, autor ma prawo do pisania i mówienia, co chce na ten temat, a wydawnictwo 
do wydawania takich książek.

Jesteśmy zdruzgotani, zdumieni, więcej – jesteśmy wściekli i nie możemy zrozumieć 
takiego rozstrzygnięcia. Pamiętam, że przez całą drogę mało z bratem Zbigniewem roz-
mawiamy. Bardzo późno w nocy przyjeżdżamy do Wrocławia. Czujemy bezradność i bez-
silność, a ja mam wrażenie strasznego ukarania za to, że odważyłam się przeciwstawić 
łajdactwu. Tak mnie dotknęła polityka historyczna i lustracja w wydaniu sądu i Bolesława 
Chmielowca, a także państwa polskiego. Składam wniosek o uzasadnienie wyroku i mam 
chwilę na to, by się zmobilizować. Po jakimś czasie dostaję wyrok wraz z uzasadnieniem 
i oczom nie wierzę. Uzasadnienie wyroku jest na 15 stron, 8 stron to ustalenia sądu 
pierwszej instancji, natomiast tutaj należy przytoczyć to, co sąd zważył: rozpatruje art. 
23 i 24 kodeksu cywilnego, które mają na celu ochronę dóbr osobistych, i wyjaśnia, że 
osoba, której dobra osobiste zostały naruszone cudzym działaniem może żądać ochrony 
przed sądem – chyba że działanie to nie jest bezprawne. Sąd wyjaśnia, że dobra osobi-
ste przysługujące danej osobie gasną wraz z jej śmiercią, jednakże cześć osoby zmarłej 
doznaje „pośredniej” ochrony w postaci kultu jej pamięci jako dobra osobiste jej bliskich. 
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Uznaje też, że opublikowanie tekstu, który z uwagi na swoją treść i wymowę mógłby 
być zakwalifi kowany jako naruszenie czci osoby w nim opisywanej, gdyby ona żyła, ze 
względu na przedstawienie jej w niekorzystnym świetle na podstawie nieprawdziwych 
faktów lub w celu poniżenia, rani uczucia osób jej najbliższych, a prawo do dobrej pa-
mięci o zmarłym jest uznawane za dobro osobiste osób uczuciowo z nim związanych. 
W związku z tym powódka jako następca prawny może domagać się ochrony i na po-
wódce ciąży jedynie obowiązek wskazania, że jej dobro osobiste zostało naruszone, zaś 
pozwany, by zwolnić się z odpowiedzialności, powinien udowodnić, że jego działanie 
nie miało cech bezprawności. Sąd ustala, że wymagają rozważenia wobec zarzutów do 
pozwanego dwie kwestie: 1. czy i jakie dobro osobiste powódki zostało naruszone i 2. 
czy pomimo naruszenia dóbr nie zachodzi podstawa do wyłączenia odpowiedzialności 
pozwanego ze względu na brak bezprawności działania.

MS: Ja nie wiem, co to znaczy.

EG: No właśnie – z tego wyroku się Pani nie dowie. Natomiast sąd bardzo ciekawie oce-
nia, np. daje wykładnię oceny, czy faktycznie, jak to przyjął sąd pierwszej instancji, doszło 
do bezprawnego naruszenia dobrego imienia Jana Rybaka, przy czym należy tu mieć na 
względzie obiektywną reakcję opinii społecznej na treść książki, i wywodzi wniosek, że 
ocena taka nie może być dokonywana według miary indywidualnej wrażliwości osoby, 
która czuje się dotknięta zachowaniem innej osoby. Stwierdza, że do oceny naruszeń oso-
bistych dokonanych słowem podstawowe i decydujące znaczenie ma podział na twierdze-
nia co do faktów oraz oceny wartościujące (oceny, poglądy), i uznaje, że pozwany autor 
używa głównie wypowiedzi ocennych (ocena faktów i zachowań określonych osób) oraz 
że pojawiają się elementy opisowe. Sąd uznaje, że wypowiedzią typu opisowego odno-
szącą się do faktów jest każda wypowiedź, która może stać się przedmiotem dowodzenia, 
czyli weryfi kacji na podstawie kryterium prawdy i fałszu, o ile ten stan rzeczy zostaje 
ustalony; wypowiedzi, które są jedynie wyrazem sądów czy przekonań wypowiadającego, 
uniemożliwiają odniesienie do nich kryterium prawdy i fałszu, a co najwyżej słuszności 
czy trafności, i z taką oceną mamy do czynienia wówczas, gdy po ustaleniu stanu rzeczy 
kwestia może pozostać dyskusyjna. Sąd zauważa, że powszechnie uznawane za dopusz-
czalne jest prawo do uzasadnionej krytyki, publicznego wyrażania poglądów. Uznaje, 
że książka ma charakter wspomnieniowy, gdzie autor przedstawia relację o zdarzeniach 
(faktach), których był świadkiem, i jego własne poglądy na czasy i zdarzenia, w których 
uczestniczył. Uznaje, że użyte w stosunku do osoby Jana Rybaka określenia: „wywroto-
wiec”, „komunista”, „człowiek, który współpracował z SB”, „uczestnik spalenia domu są-
siadów”, „został zlikwidowany” – przedstawiają go...

MS: To są cytaty z książki Chmielowca?

EG: Tak. I proszę sobie wyobrazić, że zdaniem sądu takie określenia przedstawiają go 
w niekorzystnym świetle tylko w tej grupie czytelników, którzy mają inne niż pozwa-
ny autor spojrzenie na przedstawiane przez niego postawy ludzi i ich działania, które 
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w istocie godzą w jego dobre imię, co skutkuje prawem do domagania się ochrony. Sąd, 
odnosząc się do charakteru wypowiedzi, stwierdził, że użyte określenia w stosunku do 
Jana Rybaka mają charakter ocenny, a autor przedstawia własną ocenę jego postępowa-
nia, dając wyraz dezaprobacie dla niego jako komunisty, współpracownika UBP w Tar-
nobrzegu, a motywem działania autora nie było poniżenie osoby krytykowanej w opinii 
innych, a jedynie przedstawienie własnego, wyważonego zdania o krytykowanej osobie. 
Sąd wyjaśnia, że sądowi nie przysługuje kompetencja do rozstrzygania o słuszności po-
glądów pozwanego i niedopuszczalnym jest wymaganie dowodu prawdziwości wypo-
wiedzi ocennych, prawdziwość takich ocen nie może być udowadniana, a za poglądy się 
nie przeprasza. Sąd również przyznaje, że autor przedstawił osobę Jana Rybaka w oparciu 
o relacje osób, które go osobiście znały, i że autor był przekonany o prawdziwości uzy-
skanych informacji, bo bezpośrednio tuż po wojnie obserwowały postępowanie „Jacka” 
i przekazywały swoje spostrzeżenia innym: gospodyni księdza – pani Gesinger, matka 
i siostra pozwanego, i świadek Emil Skoczek. Sąd odnosząc się do współpracy Jana Ry-
baka z UB oraz udziału jego w spaleniu domu rodzinnego pozwanego, stwierdził, że zo-
stało to oparte na słowach Eugeniusza Rybaka, mającego radykalnie odmienne poglądy 
polityczne, także walczącego o Polskę, jednakże o innym ustroju. Uznał, że o roli ojca 
Eugeniusz mówił kolegom z AK, którzy przekazali to Emilowi Skoczkowi, ten zaś pozwa-
nemu; również zeznania Karola Wiktora co do roli Jana Rybaka, jaką pełnił po wojnie, 
korespondują z zeznaniami Emila Skoczka, a dokumenty przynależności Jana Rybaka do 
KPP dopuszczone w postępowaniu przed sądem w sposób niebudzący wątpliwości kwe-
stię tę wyjaśniają. Sąd uznał, że publikowanie wypowiedzi na temat faktów lub postaci 
historycznych stanowi z zasady przejaw dopuszczalnego i prawem chronionego korzy-
stania z wolności wypowiedzi oraz przekazywania idei i poglądów także wtedy, gdy są 
one kontrowersyjne, a nawet niezgodne z dominującą wersją wydarzeń historycznych, 
a autor właśnie w ramach wolności wypowiedzi działał, przedstawiając własny pogląd 
na ludzi i zdarzenia. Ostatecznie sąd uznał, że działaniu temu nie można przypisać cech 
bezprawności, bo informacja dotyczy faktów rzeczywistych, a informujący działał w imię 
interesu publicznego, i przyjął, że zdarzenia z udziałem Jana Rybaka miały faktycznie 
miejsce, bo pochodzą z zeznań świadków Emila Skoczka i Karola Wiktora, pani Gesin-
ger czy Eugeniusza Rybaka; zeznania świadków podlegają swobodnej ocenie sądu, a do 
uznania ich za wiarygodne nie jest potrzebne, aby znajdowały potwierdzenie w doku-
mentach. W taki sposób Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uzasadnił swój wyrok, który sko-
mentuję później. Przegrałam.

MS: Ale Pani przecież dotarła do tych dokumentów. Jak to było?

EG: Jak wspomniałam, autor na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie przed-
stawił nowy dowód przyjęty przez ten sąd: protokół nr 7 z dnia 28 grudnia 1944 roku 
oraz protokół nr 52/45 Komitetu Powiatowego PPR w Tarnobrzegu, w którym jest wy-
mienione nazwisko Jana Rybaka. Natychmiast po powrocie z Rzeszowa, dzwonię i piszę 
do Archiwum Państwowego w Sandomierzu, i otrzymuję 11 lutego 2005 roku bardzo 
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ciekawe dokumenty. Oprócz wyżej wymienionego protokołu nr 7, otrzymuję protokół nr 
14 z 5 września 1945 roku Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu, gdzie na str. 2 
(pkt. ad. 4) jest uchwała nr 50, a w niej zapis: „Po otrzymaniu pisma Zarządu gminnego 
w Radomyślu z dnia 31 lipca 1945 r. l. 122/45, w którym doniesiono, że członek Wydziału 
Powiatowego w Tarnobrzegu Jan Rybak zginął tragiczną śmiercią 18 lipca 1945 r.”

Pomyślałam – jak to dobrze, że ktoś z Radomyśla powiadomił Powiatową Radę Na-
rodową w Tarnobrzegu, że ta śmierć nie była niezauważona, że ludzie się tym intereso-
wali i dokładnie śledzili. Ale Archiwum Państwowe w Sandomierzu nie ma dokumentów 
partyjnych i kieruje mnie do archiwum w Rzeszowie, dokąd piszę i dzwonię, i czekam na 
wyszukanie jakichkolwiek dokumentów. Wreszcie mam telefon z archiwum z prośbą, bym 
osobiście przyjechała, bo dokumenty są bardzo trudne. Natychmiast wsiadam w pociąg 
i 3 marca jestem w Rzeszowie, gdzie otrzymuję szereg dokumentów na czele z listą, kto 
w Radomyślu należał do partii i po co mój dziadek jechał w dniu 18 lipca 1945 roku do 
Tarnobrzegu. I tak: lista członków z komórki PPR w Radomyślu to dokument sporządzony 
17 grudnia 1944 roku, z którego wynika, że Jan Rybak wstępuje do już istniejącej partii 
7 grudnia 1944 roku.

Lista członków z komórki „Radomyśl”, Komitet Powiatowy PPR w Tarnobrzegu, 17 grudnia 1944 roku. 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół nr 1193: Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Tarnobrzegu. 
Fot. M. Stec. © Copyright by Archiwum Państwowe w Rzeszowie.

Partia czy komórka partyjna zostaje założona w lipcu 1944 roku. Drugi dokument to 
protokół z zebrania komórki PPR w Radomyślu z dnia 8 stycznia 1945 roku, do której 
wstępują Jan Konrad Geneja (teść Hawryleńki) oraz Karol Wiktor, Edward Dybuś i Józef 
Maciurzyński. Następnie spis aktywu partyjnego w powiecie tarnobrzeskim z 1944 roku, 
gdzie na poz. 17 jest uwidoczniony Jan Rybak, data wstąpienia do partii oraz do jakiej 
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organizacji należał wcześniej, czyli przed wojną (należał do Stronnictwa Ludowego). 
Otrzymuję również wykaz członków partii zamordowanych od wyzwolenia do 1 maja 
1947 roku, gdzie w poz. 101 jest nazwisko Jan Rybak z Radomyśla i krótki opis morder-
stwa („zamordowany w okrutny sposób, poobcinane uszy, nos, wydłubane oczy, połamane 
ręce i nogi, przestrzelona czaszka, ciało owinięte drutem kolczastym i utopione w Sanie”), 
w poz. 104 jest wymieniona Antonina Delbas z Woli Rzeczyckiej w ten sam sposób za-
mordowana oraz w poz. 91 Jan Tomaszewski, który zginął na posterunku w Radomyślu.

„Wykaz członków Partii [PPR] zamordowanych od wyzwolenia do 1-go X. 1946 r.”, s. 1 (54). 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół nr 16: Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Rzeszowie. 
Fot. M. Stec. © Copyright by Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
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„Wykaz członków Partii [PPR] zamordowanych od wyzwolenia do 1-go X. 1946 r.”, s. 8 (61). 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół nr 16: Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Rzeszowie. 
Fot. M. Stec. © Copyright by Archiwum Państwowe w Rzeszowie.

„Wykaz członków Partii [PPR] zamordowanych od wyzwolenia do 1-go X. 1946 r.”, s. 10 (63). 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół nr 16: Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Rzeszowie. 
Fot. M. Stec. © Copyright by Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
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„Wykaz członków Partii [PPR] zamordowanych od wyzwolenia do 1-go X. 1946 r.”, s. 11 (64). 
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół nr 16: Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Rzeszowie. 
Fot. M. Stec. © Copyright by Archiwum Państwowe w Rzeszowie.

Ostatni jest dokument Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy z dnia 24 lipca 
1945 roku – sprawozdanie z manifestacji z okazji powitania powracającej części Armii 
Czerwonej, która miała miejsce 18 lipca 1945 roku. Wiemy już, kiedy dziadek zginął, jak 
zginął i po co jechał do Tarnobrzegu. Całą drogę wracając do Wrocławia pociągiem, pła-
kałam. Nie mogłam powstrzymać łez od momentu przeczytania opisu zbrodni. To be-
stialstwo, zezwierzęcenie mnie obezwładniło. Dzisiaj rozumiem, dlaczego moi rodzice 
w szczegółach nam tego nie opowiedzieli… Natomiast w archiwach brak jest dokumen-
tu przedstawionego w sądzie przez autora, tj. protokołu nr 52/45 Komitetu Powiatowe-
go Polskiej Partii Robotniczej w Tarnobrzegu. Dlaczego? Czyżby Bolesław Chmielowiec 
przywłaszczył sobie dokument z archiwum?

Kasacja

EG: Ale mając te dokumenty, mam jednocześnie dylemat, co zrobić. Jaką powinnam podjąć 
decyzję? Czy składać kasację do Sądu Najwyższego, czy poczekać, aż wyrok się uprawo-
mocni i składać wniosek o wznowienie postępowania? Każda z tych decyzji jest wielką 
niewiadomą przy negatywnym nastawieniu do mnie sądów. Konsultuję to z cywilistami 
na Uniwersytecie Wrocławskim i składam kasację, by nie utracić prawa do przekazania 
sądowi pierwszej instancji sprawy do ponownego rozpatrzenia. Zaskarżam w całości 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, zarzucając naruszenie przepisów postępowania 
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cywilnego oraz przepisów prawa materialnego (przepisów prawa cywilnego). To ściśle 
prawniczy materiał, również obszernie prawniczo umotywowany. Jednocześnie w kasa-
cji zaznaczam, że pojawiły się nowe dokumenty w sprawie Jana Rybaka i złożę wniosek 
o wznowienie postępowania w terminie oznaczonym przez procedurę.

Wniosek do Sądu Apelacyjnego o wznowienie postępowania, sygn. akt I A Ca 10/05 z 22 czerwca 2007 roku, s. 5. 
Z archiwum Ewy Gąsowskiej. Fot. M. Stec. © Copyright by Ewa Gąsowska.

I tak składam wniosek o wznowienie postępowania wraz z wnioskiem o zawieszenie 
wznowionego postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd kasacyjny, moty-
wując to ujawnieniem się nowych dokumentów, które załączam do wniosku. To się dzieje 
w 2005 roku. Kasację składam 21 marca 2005 roku, a wniosek o wznowienie postępowa-
nia 4 maja 2005 roku. Kasację i wniosek o wznowienie składam do Sądu Najwyższego 
przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Sąd Apelacyjny (przewodnicząca Anna Pelc i sędziowie 
Anna Gawełko i Irena Feret) postanowieniem z 3 czerwca 2005 roku odrzuca moją skargę 
o wznowienie postępowania, twierdząc, że powołuję się na nienowy dowód, tj. protokół 
nr 7 z dnia 28 grudnia 1944 roku, który został dopuszczony przed Sądem Apelacyjnym. 
Nie wypowiada się na temat nowych dowodów w międzyczasie ujawnionych (protokół nr 
14 z 5 września 1945 roku Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu – z datą śmierci 
Jana Rybaka, sprawozdanie Powiatowego Urzędu Propagandy w Tarnobrzegu z 24 lipca 
1945 roku o manifestacji z okazji powitania Armii Czerwonej w dniu 18 lipca 1945 roku, 
lista członków Polskiej Partii Robotniczej w Radomyślu z dnia 17 grudnia 1945 roku oraz 
protokół z zebrania komórki PPR w Radomyślu z 8 stycznia 1945 roku, na którym wstę-
puje do partii mój stryj Karol Wiktor). Składam na to postanowienie zażalenie do Sądu 
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Najwyższego. Sąd Najwyższy postanowieniem z 8 listopada 2005 roku oddala zażale-
nie, motywując to tym, że wnoszenie skargi przed uprawomocnieniem się wyroku jest 
niedopuszczalne. Oczywiście składam kasację i oczywiście kasacja zostaje odrzucona. 
A 31 stycznia 2006 roku Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia kasacji do rozpoznania, tej 
kasacji złożonej 21 marca 2005 roku, gdyż w sprawie nie występuje istotne zagadnienie 
prawne, nie istnieje potrzeba wykładni przepisów, a kasacja jest oczywiście bezzasadna.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 3 czerwca 2005 roku, sygn. akt I ACa 334/05, s. 3. 
Z archiwum Ewy Gąsowskiej. Fot. M. Stec. © Copyright by Ewa Gąsowska.

MS: Ale to przecież nie koniec tej sprawy?

EG: To jest koniec sprawy. Wykorzystałam wszystkie możliwości. Ale próbuję i jeszcze raz 
w czerwcu 2007 roku składam ponownie wniosek o wznowienie postępowania – po otrzy-
maniu powiadomienia z IPN w Rzeszowie i Lublinie (po przeprowadzeniu ponad dwulet-
niej kwerendy), że Jan Rybak nie fi guruje w zasobach Urzędu Bezpieczeństwa. Oczywiście 
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie odrzuca skargę. Składam zażalenie do Sądu Najwyższego 
i oczywiście Sąd Najwyższy 15 lutego 2008 roku odrzuca zażalenie, albowiem wniosłam 
sprawę osobiście, a w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo 
stron przez adwokatów i radców prawnych. Sąd nie zauważył, że w aktach sprawy jest 
zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu informujące o tym, że 
jestem wpisana na listę radców prawnych. Według sądu musi na zażaleniu być pieczątka, 
sam podpis nie wystarcza. 30 kwietnia 2008 roku zwracam się z prośbą, w formie listu 
otwartego, do prokuratora generalnego, Zbigniewa Ćwiąkalskiego, by w moim imieniu 
złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, na wyżej wymienione zażalenie, w której 
opisuję nieprawidłowości, których moim zdaniem dopuścił się sąd.
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Odpowiedź Prokuratury Generalnej z 16 maja 2008 roku, PR V C 583/08. 
Z archiwum Ewy Gąsowskiej. Fot. M. Stec. © Copyright by Ewa Gąsowska.

MS: Nie wiedziałam, że można prosić Prokuratora Generalnego, żeby złożył skargę...

EG: Tak, ale Prokurator Generalny pismem z dnia 16 maja 2008 roku odmawia złożenia 
takiej skargi, pouczając, że skarga może być wniesiona przez Prokuratora Generalnego je-
dynie od postanowień kończących postępowanie w razie odrzucenia pozwu lub umorzenia 
postępowania, a także że jako radca prawny mogę sama wnieść taką skargę. Jednocześnie 
Pan Prokurator zwrócił mi uwagę na niestosowność zawartej w liście tezy o działalności 
kryptofaszystowskiej sądu i organów państwa. Więc piszę sama skargę i kasacja zostaje 
odrzucona. Tu muszę powiedzieć, dlaczego tę prośbę do Prokuratora Generalnego na-
pisałam w formie listu otwartego. To był już trzeci list otwarty, dwa poprzednie zostały 
przez organy państwa pominięte milczeniem, ale o tym później.

Stoczyłam z wymiarem sprawiedliwości wielki bój i przegrałam. Przegrałam, bo w kraju 
było zapotrzebowanie na fałszywych patriotów i bohaterów. Przegrałam, bo próbowałam 
przeciwstawić się dzikiej, pałającej zemstą lustracji. Przegrałam, bo państwo swoim au-
torytetem postanowiło pokazać społeczeństwu, jaką ma nad nim przewagę, jak sprawuje 
się nad nim władzę. Przez cały czas procesu czułam zagrożenie ze strony państwa i nie 
mówię tego bezpodstawnie, bo państwo polskie pokazało swoją siłę, co jest uwidocznio-
ne w wyrokach. Sprawa w ogóle należy do kategorii spraw prostych, wręcz banalnych, 
jeżeli chodzi o ciężar i gatunek spraw cywilnych. Nigdy nie powinna przybrać takiego 
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charakteru, jaki przybrała. Muszę tutaj skomentować szczególnie te dwa wyroki, tj. Sądu 
Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Sąd w Tarnobrzegu pierwszy upolitycznił proces, pisząc w uzasadnieniu, że „dla sądu 
współpraca z organami Bezpieczeństwa Publicznego, zwłaszcza doprowadzająca do nisz-
czenia w nieludzki sposób przeciwników politycznych, zasługuje na negatywną ocenę. Za 
taką oceną przemawia choćby i taka okoliczność, że osoby współpracujące z organami 
bezpieczeństwa publicznego i donoszące na innych obywateli, a zajmujące określone 
stanowiska podlegają lustracjom przewidzianym prawem”. Sąd podparł się zeznaniem 
pisemnym (złożonym przed notariuszem) świadka Emila Skoczka, który zawarł sugestię 
współpracy Jana Rybaka z UB, opartą na informacji wywiadu AK i podejrzeniach Eugeniu-
sza Rybaka, bo o tym mówił ten świadek. Skąd sąd wiedział, że Jan Rybak był przez AK 
obserwowany, tego nie powiedział. Mógł się tego dowiedzieć, gdyby przyjął mój wniosek 
o wystąpienie do IPN o sprawdzenie oddziału Stanisława Młynarskiego, ps. „Orła”, oraz 
o sprawdzenie oddziału Alfonsa Chmielowca, ps. „Pyskacza”, ale odrzucił ten wniosek. 
Przyjęcie przez sąd, że w ogóle wywiad AK przeprowadzał jakieś działania związane 
z działalnością Jana Rybaka, jest zupełnie bezpodstawne. Również skąd sąd wiedział, co 
mówił Eugeniusz Rybak na temat swojego ojca. O tym mówili tylko autor książki, świa-
dek Emil Skoczek i mój stryj Karol. Po 60 latach mogę tylko pogratulować tak świetnej 
pamięci tym osobom.

Ale jest pytanie, dlaczego sąd nie wypowiedział się na temat konkretny, czyli dat, kie-
dy te wydarzenia miały miejsce. Autor podał w książce konkretną datę przybycia Edwar-
da Gronczewskiego do Radomyśla i, według niego, miało to miejsce 25 lipca 1945 roku 
(sobota). Edward Gronczewski w swoich wspomnieniach, która to książka jest w aktach 
sprawy, również wspomina o tym wydarzeniu i również podaje, że było to w sobotę, ale 
nie podaje konkretnej daty. Opisuje, jak kształtowała się ówczesna sytuacja polityczna, 
wspomina o potyczce z oddziałem „Orła”, o wzięciu do niewoli „Buta”, który poszedł na 
współpracę. Dzisiaj wiem, jak nazywał się „But” – to Jan Jaroń15, który został przez Edwar-
da Gronczewskiego zaaresztowany w dniu 13 lipca 1945 roku. Zachowały się jego akta 
więzienne, które są w archiwum IPN w Lublinie (nr 1/155/46).

MS: Dotarła Pani do tych akt?

EG: Nie, to akta tajne, ale wiem to z książki Zofi i Leszczyńskiej Prokuratorzy i sędziowie 
Lubelskich Sądów Wojskowych 1944-1955 (Leszczyńska, 2006). Z tej książki również dowie-
działam się, że komendant AK w Radomyślu, Leszek Wiktor, już w listopadzie 1944 roku 
jest sędzią w tym sądzie i wydaje wyroki na różne grupy działające jeszcze w lasach. I po-
wracam do tego, co napisał autor i Edward Gronczewski. Gronczewski pisze, że po aresz-
towaniu „Buta” kilka dni „nad nim pracuje” i mu się przygląda, i po kilku dniach wyrusza 
do Radomyśla, i przybywa tam w sobotę. 13 lipca 1945 roku wypada w piątek, nie może 
być w Radomyślu w dniu 14 lipca, bo – jak sam pisze – „pracuje” nad „Butem”. Może być 
w Radomyślu dopiero w następną sobotę, tj. 21 lipca. Jan Rybak zostaje zamordowany 
15 Nie udało się znaleźć informacji o tej osobie.
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18 lipca 1945 roku, przed przybyciem Edwarda Gronczewskiego do Radomyśla. Zatem 
cała mistyfi kacja autora i jego świadków ma na celu odwrócenie uwagi od tego, cze-
go sami dokonali. Tu chcę przypomnieć, że w pismach procesowych na podstawie tych 
dowodów, które wówczas miałam, również taką analizę przeprowadziłam, nie wiedząc 
jeszcze, kim był „But”, i nie znając jeszcze dokładnej daty śmierci Jana Rybaka. Niestety 
sąd tego nie wziął pod uwagę, bo musiałby przyznać, że autor się pomylił, a tego sąd 
nie chciał uczynić, bo potrzebny był w tamtym okresie „bohater” represjonowany przez 
komunę. Sąd właśnie dlatego nie wypowiedział się na temat aktu zgonu, w którym – jak 
wcześniej powiedziałam – jest ujawniona data znalezienia ciała (25 lipca) i pogrzebu (28 
lipca). Autor po przedstawieniu aktu zgonu w swoim piśmie procesowym stwierdził, że się 
pomylił i że Gronczewski wchodzi do Radomyśla tydzień przed podaną przez niego datą. 
Sąd się do tego nie ustosunkował, dlaczego? Zatem opowieść Bolesława Chmielowca 
o tym, że mój dziadek brał udział w napaści i rabunku jego domu rodzinnego, oraz o tym, 
że mój dziadek był związany z UB, jest zwykłym fałszerstwem i czynił on to świadomie, 
co podnosiłam w swoich pismach procesowych, ale sąd pomijał to milczeniem. Gdyby 
pani sędzia choć trochę miała więcej wiedzy niż wiedza wynikająca z przepisu na ugoto-
wanie zupy pomidorowej (to już sarkazm z mojej strony), toby wiedziała, że, tak jak dziś, 
do organów siłowych państwa nie bierze się schorowanych, niewykształconych, starych 
ludzi. No, ale do tego trzeba mieć trochę większą inteligencję.

Dzisiaj wiem, że Emil Skoczek, lekarz w mieście powiatowym w Kłodzku, był biegłym 
sądowym okręgu wałbrzyskiego. Pewnie to też wiedział sąd w Kłodzku, który niejedną 
opinię mu zlecał, i z tego względu nie można było podważyć jego zeznań, bo to rzuciło-
by cień na wymiar sprawiedliwości.

Sąd ten z wielką pewnością przyjął tezę autora, że wywiad AK ustalił, że Jan Rybak 
współpracował z UB. Na jakiej postawie? Pisałam w pismach procesowych, że AK została 
rozwiązana przez komendanta AK w Radomyślu, Leszka Wiktora, który włączył się w nurt 
odbudowy państwa już w 1944 roku i wyjechał do Lublina.

MS: Skąd Pani to wie?

EG: To ustaliłam po rozmowie z żoną Leszka Wiktora, panią Joanną Wiktor, a dzisiaj wiem 
właśnie z tej książki Zofi i Leszczyńskiej, jak kształtowały się jego dalsze losy. Sąd nie 
zadał sobie pytania, kto reaktywował w 1945 roku AK w Radomyślu. Bezmyślne przyję-
cie, że AK działała dalej, że została reaktywowana przez zastępcę AK Leonarda Geneję 
(ps. „Leo), jest dużym nadużyciem sądu. Sąd ten zwolnił z odpowiedzialności Wyższe 
Seminarium Duchowne w Sandomierzu, twierdząc, że seminarium nie wydało książki we 
własnym imieniu i nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną treść książki. Sąd abso-
lutnie pominął prawo prasowe, na które się powoływałam, i nie chciał zauważyć, że na 
wydawnictwie ciążą pewne obowiązki, takie jak dostarczenie pewnej ilości egzemplarzy 
do bibliotek, nr ISBN, pod którym można odnaleźć tę książkę. Umowa pomiędzy autorem 
książki a wydawnictwem została temu sądowi przedstawiona w jednym egzemplarzu na 
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ostatniej rozprawie przed wydaniem wyroku. Dzisiaj wiem, bo mnie też ludzie mówią, 
gdzie był ustalany wyrok (poza salą sądową) i jak bardzo sąd pomagał Kościołowi ze 
zwolnienia go z odpowiedzialności. Sąd ten sformułował bardzo ciekawą zasadę prawną, 
która tylko mnie obowiązuje w Polsce, ale nie jest wyrażana w naszym systemie prawnym, 
i uznał, że „pozwany, aczkolwiek działał bezprawnie, ale z jego punktu widzenia działał 
w dobrej wierze”. Ta kuriozalna zasada, wbrew państwu prawa, winna być sztandarem 
Polski demokratycznej. Dlatego upominam się o to, by była powszechna, a nie dotyczyła 
tylko mnie. Dlaczego tylko ja mam być tak uhonorowana, niech ta zasada będzie podsta-
wą prawa karnego, a wszyscy będą szczęśliwi, szczególnie przestępcy, ale może wedle 
tej teorii prawnej, będą uczciwymi obywatelami, bo przecież ze swojego punktu widze-
nia działają w dobrej wierze. Sąd ten tylko nie wypowiedział się co do tego, do czego był 
zobowiązany systemem prawnym, co do meritum sprawy. Dlatego złożyłam apelację, bo 
sąd naruszył prawo. Dlatego ten wyrok sądu wprawdzie nie bezpośrednio, ale właśnie 
pośrednio, poprzez takie uzasadnienie, wyraźnie sugeruje, że komunistę można zabić 
bezkarnie. Przeciwko temu się buntuję.

MS: A co z Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie?

EG: Ten dopiero wydał wyrok kuriozalny. Pokazał, na czym polega stronniczość sądu 
i jaką sąd ma władzę. Pokazał też, że demokracja to puste słowo i nic nieznaczące. Po-
kazał siłę władzy. By zrozumieć ten wyrok, to też go skonsultowałam z polonistami, któ-
rzy wyrazili bardzo krytyczne zdanie o poziomie sędziów i że – jak to określili – jest to 
typowe ględzenie, czyli bełkot. Dużo słów, a mało treści, a przede wszystkim brak logiki 
wyrażającej sens myśli. Sąd ten uchylił wyrok sądu w Tarnobrzegu tylko po to, by odda-
lić powództwo, i sensem uzasadnienia stała się obrona autora za wszelką cenę, kosztem 
ewidentnego naruszenia przepisów i zasad demokracji. W tamtym czasie jeszcze nie mó-
wiło się o „języku nienawiści”, a ten wyrok jest przesiąknięty takim językiem. Bo czym są 
tezy wyrażone przez sąd w wyroku, że np. „użyte w stosunku do osoby Jana Rybaka (…) 
określenia wywrotowiec, komunista, człowiek który współpracował z UB, uczestniczył 
w spaleniu domu sąsiadów, został zlikwidowany przedstawiają go w niekorzystnym świe-
tle w tej grupie czytelników, którzy mają inne niż pozwany spojrzenie na przedstawiane 
przez pozwanego postawy ludzi i ich działania…”

MS: Ale mnie w tym uderza coś innego – że tu jest mowa o poglądach...

EG: Autora.

MS: Tak, ale nie ma w ogóle mowy o faktach.

EG: Właśnie o to chodziło. To jest właśnie bełkot. Nie mówimy nic o  faktach. Skupiamy się 
tylko na takich... Insynuacjach. Albo taka teza, że „pozwany […] przedstawia własną ocenę 
postępowania «Jacka», dając wyraz dezaprobacie dla niego jako komunisty, współpra-
cownika Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnobrzegu, uczestnika spalenia domu 
rodzinnego pozwanego. Motywem działania Bolesława Chmielowca nie było poniżenie 
osoby krytykowanej w opinii innych, a jedynie przedstawienie własnego wyważonego 
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zdania o krytykowanej osobie”. Lub teza, że „sądowi nie przysługuje kompetencja do 
rozstrzygania o słuszności poglądów pozwanego […]. Niedopuszczalnym jest wymaga-
nie dowodu prawdziwości wypowiedzi ocennych, prawdziwość takich ocen nie może 
być udowadniana, za poglądy się nie przeprasza”. Albo też teza, że „działaniu temu nie 
można przypisać cech bezprawności. […] Naruszenie cudzego dobra osobistego w wyni-
ku rozpowszechniania informacji nie stanowi bezprawia, jeśli informacja dotyczy faktów 
rzeczywistych, a informujący działa w imię usprawiedliwionego interesu publicznego”. 
Kuriozalną zasadę sąd sformułował, pisząc, że „zeznania świadków, stron stanowią śro-
dek dowodowy podlegający swobodnej ocenie sądu, a do uznania ich za wiarygodne nie 
jest konieczne, by znajdowały potwierdzenie w dokumentach”. Sąd ten tylko nie zrobił 
jednego, nie wypowiedział się na temat zdarzeń opisanych przez autora i nie odpowie-
dział na podstawowe pytania, kiedy Edward Gronczewski przyszedł do Radomyśla (autor 
podaje datę 25 lipca, a w toku procesu mówi, że mogło to być wcześniej i że się pomy-
lił) i kto reaktywował działalność AK w maju 1945 roku, nie wypowiedział się na temat 
złożonych dowodów (akt zgonu Jana Rybaka i złożonych innych publikacji), jak również 
nie wspomniał o wydawcy książki. To wyrok pełen nienawiści, w którym państwo pol-
skie dało wyraźnie do zrozumienia społeczeństwu, że słusznym było zabicie komunisty, 
a także jest słusznym zabijanie w imieniu ideologii faszystowskiej. I to zarzucam pań-
stwu polskiemu od tego procesu – zarzucam, że takie decyzje, jak lustracja czy wyroki 
sądowe oparte na ksenofobii, nienawiści, zemście, są działaniami faszystowskimi. Orga-
ny państwa polskiego milczą według zasady: „Mówił dziad do obrazu...” I tak polityka 
zatryumfowała nad prawem.

MS: Ale Pani się nie poddała.

EG: Nie. W Polsce jakiś czas już działa Trybunał Konstytucyjny. Postanawiam napisać 
skargę konstytucyjną, w której zarzucam naruszenie przepisów aktów normatywnych 
oraz naruszenie i pogwałcenie praw moich, czyli obywatela, wynikających z Konstytucji 
RP. To było w maju 2006 roku. We wrześniu 2006 roku otrzymuję z Trybunału Konstytu-
cyjnego postanowienie z 5 września 2006 roku, rozpatrzone przez Marka Safjana, o od-
mowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej; w uzasadnieniu jest podane, że 
skarga konstytucyjna nie jest skargą na stosowanie prawa, tylko skargą na przepis prawa. 
Oczywiście składam zażalenie i oczywiście Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek 
Mazurkiewicz przewodniczący, Janusz Niemcewicz sprawozdawca i Marian Grzybowski 
(postanowieniem sygn. akt Ts. 130/06) nie uwzględnia zażalenia. Wydawało mi się, że 
Trybunał Konstytucyjny powinien bronić Konstytucji, pomyliłam się. Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej to nic nieznaczący świstek papieru, której nikt w Polsce nie chce bronić. 
I wtedy po raz pierwszy zadaję sobie pytanie, komu służy to państwo? Na czym i na kim 
my, obywatele, możemy polegać, jeżeli państwu nie zależy na obronie najważniejszego 
aktu, jakim jest Konstytucja, i nie zależy na tym, by sądy stosowały prawo…

MS: Więc odwołała się Pani do Strasburga.
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EG: Tak. W sierpniu 2006 roku składam skargę do Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w Strasburgu. W październiku otrzymuję pismo z Kancelarii Trybunału o nadaniu 
sprawie numeru akt 36.568 wraz z pouczeniem, jak należy napisać skargę. Składam ją 
8 grudnia 2006 roku na formalnym druku, niestety tylko w języku polskim. Niestety mam 
kłopoty ze zdrowiem, a brak pieniędzy nie pozwala mi na tłumaczenie w języku angiel-
skim. Na początku stycznia 2007 roku otrzymuję z Europejskiego Trybunału potwierdzenie 
otrzymania dokumentów, a na początku lutego 2007 roku pismo z dnia 6 lutego 2007 
roku informujące mnie, że 30 stycznia 2007 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka 
na posiedzeniu Komitetu trzech sędziów: K. Traja, sędzia przewodniczący, L. Garlicki i P. 
Hirvela, zadecydował o uznaniu skargi za niedopuszczalną, ponieważ nie spełniała ona 
warunków określonych w art. 34 i 35 Konwencji. Decyzja ta jest ostateczną i nie podlega 
zaskarżeniu. No cóż, miałam nadzieję… Być może były orzeczenia Trybunału o warunkach 
dopuszczających rozstrzygnięcia skarg, ale nie natknęłam się na orzecznictwa w tym za-
kresie, tym bardziej, że nie znam angielskiego. Podziwiam tylko szybkość rozstrzygnięcia.

W Polsce tymczasem szaleje lustracja. Odmawiam podpisania oświadczenia lustra-
cyjnego i wysyłam pierwszy list otwarty do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera 
Jarosława Kaczyńskiego (listy wysłałam 27 kwietnia 2007 roku), w którym wyjaśniłam, 
dlaczego odmawiam podpisania oświadczenia. Raz, że biorąc udział w wyborach do par-
lamentu, podpisywałam takie oświadczenia i stałe ich podpisywanie uważam za nękanie, 
a dwa, ukazuję w nim, do czego dopuścił się sąd, lustrując mojego dziadka, i zarzucam 
organom państwa polskiego przemoc instytucjonalną, czyli faszyzm. Wysłałam te listy do 
wszystkich mediów, ministrów, niektórych posłów. Wtedy jeszcze nie byliśmy tak skom-
puteryzowani jak dzisiaj, ale nikt nie odważył się w tamtym czasie zainteresować sprawą.

Następny list otwarty piszę do premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ćwiąkalskiego. To było 13 grudnia 2007 roku, histeria lustracyjna dalej trwa, 
więc proponuję, by ofi cjalnie nadano mi tytuł obywatela drugiej kategorii za to, że ośmie-
liłam się bronić komunisty. Zarzucam państwu polskiemu, że demokracja ma kolor bru-
natny, a organy państwa prowadzą brunatną politykę historyczną. Otrzymuję z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości pismo z dnia 20 grudnia 2007 roku z informacją, że Wydział 
Skarg i Wniosków nie jest władny do zajęcia stanowiska w opisanej sprawie, ponieważ 
orzecznictwo sądów powszechnych nie podlega ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, 
i pouczenie, że kontrola prawidłowości orzeczeń sądowych możliwa jest jedynie na dro-
dze prawnych środków odwoławczych. Przynajmniej dostałam jakąś odpowiedź z Mini-
sterstwa Sprawiedliwości.

MS: Był jeszcze chyba trzeci list otwarty.

EG: Trzeci list to prośba o wniesienie kasacji w moim imieniu do Prokuratora Generalne-
go. List ten został wydrukowany w „Dziś” (przeglądzie społecznym Mieczysława F. Ra-
kowskiego) w lipcu 2008 roku i wiem, że był komentowany w różnych opiniotwórczych 
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środowiskach, bo odzywali się do mnie różni ludzie. Ludzie powoli mieli dosyć polityki 
historycznej, która to polityka podzieliła społeczeństwo.

Ale cofnę się jeszcze do 2007 roku. Byłam w Radomyślu na początku maja, bo chciał 
opisać sprawę tygodnik „Fakty i Mity”, który zwrócił się do mnie po liście otwartym do 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wsiadłam w samochód i pojechałam do Radomyśla. 
Oczywiście wiozę wszystkie dokumenty, bo mogą być potrzebne. I były, bo w jakiś czas 
po tym, w tym tygodniku ukazał się dobrze napisany artykuł. Ale koło mojego domu huk 
roboty, więc jakiś tam czas byłam. Spotkałam się z księdzem proboszczem – panem Jó-
zefem Turoniem i uzgodniliśmy, że przyjadę w sierpniu, zamówię mszę za Jana Rybaka 
i powiem w kościele parę słów o nim i o sprawie. I tak się stało. Rzecz miała miejsce 
12 sierpnia. Na tę uroczystość przyjechał mój najmłodszy brat Wacław (zmarł w 2009 
roku) i moi wspomniani już przyjaciele z Mielca, państwo Krigerowie. Tu muszę powie-
dzieć, że pan Józef Turoń miał trochę wątpliwości, ale zgodził się na to, przestrzegając 
mnie, że ludzie mogą wyjść z kościoła. Muszę wyrazić dużą wdzięczność panu Józefowi 
Turoniowi, księdzu proboszczowi, za to, co dla mnie zrobił, godząc się na to, bym w ko-
ściele opowiedziała historię swojej rodziny, tym bardziej, że obdarzył mnie dużym za-
ufaniem, bo nie znał mojego przemówienia, a jego treść pisałam do ostatniej chwili. Po 
skończonej sumie ksiądz mnie zapowiedział i stało się tak, jak mówił, część ludzi wyszła 
z kościoła, dając nam odczuć swoje niezadowolenie, ale część ludzi została, w tym byli 
żołnierze AK i NSZ. Ponieważ w tym pięknym, drewnianym kościele brali ślub moi dziad-
kowie, rodzice, byli ochrzczeni moi starsi dwaj bracia, to postanowiłam, mówiąc o spra-
wie, nie wymieniać nazwiska bandyty, czyli autora i jego książki. Społeczność Radomy-
śla wiedziała przecież, o kim mówię. W tym przemówieniu opowiedziałam, co odkryłam 
w archiwach, czyli kiedy zginął Jan Rybak i jaką śmiercią, krótko zrelacjonowałam sprawę 
w sądzie i bardzo krótko oceniłam system polityczny, a także poinformowałam o tym, 
że ponownie złożyłam wniosek o wznowienie postępowania, i podziękowałam wszyst-
kim mieszkańcom, którzy pomagali mi w tej sprawie, i złożyłam u księdza proboszcza 
wszystkie dokumenty, jakie udało mi się odnaleźć w archiwach, bo być może kogoś one 
mogą zainteresować. Oczywiście przekazałam również księdzu swoje przemówienie, tak 
na wszelki wypadek, gdyby się coś działo.

MS: I działo się coś?

EG: Zaraz po sumie podeszła do mnie pani Wiktor z Bolesławca, której mąż pochodzi 
z Radomyśla, składając mi gratulacje. Czegoś takiego jeszcze w Radomyślu nie było. Mogę 
powiedzieć, że to było w Radomyślu duże wydarzenie. Kobieta przed ołtarzem przema-
wiająca i do tego ateistka, i jeszcze mówiąca o historii i polityce. Tego, jak na tę małą 
społeczność, było za dużo. Jakiś czas po tym zaczepił mnie pewien mężczyzna, przedsta-
wił się i tak mi powiedział: „Wiedziałem, że pani dziadek był wywrotowcem, ale tego, co 
pani zrobiła jako wnuczka i wywróciła wszystko… Pani to jest dopiero wywrotowcem”, 
co sobie poczytuję jako komplement. A pod domem przechadzali się ci, którzy mnie nie 
znali. Takie wycieczki sobie urządzali.
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Ksiądz proboszcz miał z tego tytułu nieprzyjemności, bo autor opisywał go do władz 
kościelnych i żądał przeprosin. Podobno Kuria broniła się tym, że w moim przemówieniu 
zarówno on, jak i jego dzieło, nie są wymienieni. Ale nie znam treści odpowiedzi Kurii.

MS: Były jeszcze jakieś inne reakcje?

EG: Na tę uroczystość w kościele przyjechał mój brat Wacław i oczywiście poszedł do 
stryja, który odegrał histerię z obrażeniem się. Brat pokazał mu dokument, że był w PPR, 
to ten dokument podarł na drobniutki mak, wrzeszcząc coś razem z niepełnosprawną 
córką, więc mój brat, który nie umiał się kłócić, wyszedł i powiedział mi: „Wiem teraz, 
co przeszłaś”; bo jak wcześniej opowiadałam moim braciom, jak zachowuje się stryj, to 
patrzyli z niedowierzaniem, bo tak jak i ja, znaliśmy go jako spokojnego człowieka. Jest 
takie przysłowie: „Wyszło szydło z worka”… Długo, naprawdę długo, nie przyjmowaliśmy 
do wiadomości, że jest związany z tym morderstwem.

MS: Wróćmy do 2008 roku – napisała pani trzeci list otwarty. Coś się potem działo?

EG: Męczyła mnie i nurtowała cały czas ta sprawa i nie mogłam się z tym pogodzić. We 
wrześniu 2008 roku napisałam list do Emila Skoczka z Kłodzka i w tym liście napisałam, 
kiedy zginął mój dziadek, jak został zamordowany, po co jechał do Tarnobrzegu, kto na-
leżał do PPR, a także, jakie funkcje Jan Rybak pełnił oraz do jakiej partii należał przed 
wojną. Napisałam, co on, jako świadek, zeznał pod przysięgą: że w 1945 roku miał 23 lata 
i wykształcenie średnie, że rozmawiał z Eugeniuszem Rybakiem o współpracy Jana Rybaka 
z UB oraz że mój dziadek brał udział w napaści i rabunku domu rodzinnego autora [Bole-
sława Chmielowca], że Edward Gronczewski przybył do Radomyśla w połowie lipca 1945 
roku, że nic nie wiedział o działalności Jana Rybaka po wyzwoleniu, a przed wojną był on 
członkiem KPP, że nie brał udziału w jego morderstwie. I zapytałam go, dlaczego kłamał?

MS: Takie pytania retoryczne?

EG: Napisałam mu, że świadomie zataił przed sądem informację, że Jan Rybak był radnym 
Powiatowej Rady Narodowej w Tarnobrzegu; że zataił, że członkowie jego organizacji 
byli w PPR; że zataił informację o tym, kto zamordował Jana Rybaka. I napisałam, że na 
razie mogę tylko przypuszczać, że on również brał udział w tym ohydnym morderstwie 
i dlatego stworzył kłamstwo o tym, że Jan Rybak brał udział w napaści i rabunku, i że był 
agentem UB, a Eugeniusz kazał ojca zlikwidować; bo posługując się fałszywym oskarże-
niem i kłamstwem, próbują oddalić oskarżenia, które ciążą na nich. Również napisałam, 
że dla mnie jest człowiekiem niegodnym i podłym, że jest łajdakiem i krzywoprzysięzcą, 
a także że jest tchórzem.
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Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Narodowej w Radomyślu z 28 lutego 1945 roku. Kopia cyfrowa ze zbiorów Archi-
wum Państwowego w Kielcach. Oddział w Sandomierzu, zespół: Gminna Rada Narodowa, sygn. arch. 13, s. 1. 
© Copyright by Archiwum Państwowe w Kielcach.

MS: Odpowiedział coś?

EG: Na list nie odpowiedział. Chyba w 2010 roku, jak byłam ostatni raz w Radomyślu, 
dowiedziałam się, że zmarł, ale nie wiedziałam, kiedy, i nawet ubolewałam, że nie zdą-
żył tego przeczytać. Ale przeglądając strony internetowe narodowców natknęłam się 
na informację, że w 2009 roku został nominowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na wyższy stopień ofi cerski i nominacja została mu wręczona na sesji Rady Mia-
sta Kłodzka. Wtedy właśnie dowiedziałam się, że również był biegłym sądowym, i zro-
zumiałam, dlaczego sąd był dla niego i jego wypowiedzi łaskawy. Szkoda, że o tym nie 
wiedziałam w trakcie procesu.

MS: Po 2010 roku już Pani nie była w Radomyślu?

EG: Nie, ale chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o Radomyślu, ale też i o Ścinaw-
ce. Ścinawka to była duża, rozwlekła wieś rolniczo-przemysłowa, położona u podnóża 
gór, gdzie woda i światło były w każdym domu, a w niektórych nawet łazienki i telefony. 
Domy były duże, murowane, jedno- i dwupiętrowe – tak samo jak i zabudowania gospo-
darcze, tylko nieliczne domy były drewniane, i to znajdujące się wysoko w górach. Ludzie 
z różnych stron mówiący na początku różną gwarą, która już w latach sześćdziesiątych 
zanikła. Dwie parafi e, katolicka i ewangelicka, a z córką pastora chodziłam do jednej 
klasy. Byli też świadkowie Jehowy, prawosławni i nieliczni mojżeszowego wyznania. Lu-
dzie próbowali na nowo się odnaleźć po bardzo traumatycznych przeżyciach; przeżyli 
Archangielsk, Workutę, Kazachstan, Syberię, Wołyń, Oświęcim i inne obozy, powstania 
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warszawskie, a także byli nieliczni Niemcy, którzy pozostali, Węgrzy, Rosjanie – z ich 
dziećmi chodziłam do szkoły.

Ponieważ ojciec pracował w młynie, to często mama tym, którzy czekali na mąkę, ro-
biła herbatę, a ludzie opowiadali swoje dzieje, czego nieraz byłam świadkiem.

Młyn w Ścinawce. Fot. Krzysztof Wiktor (prawnuk Jana Rybaka); z archiwum rodzinnego Ewy Gąsowskiej. 
© Copyright by Ewa Gąsowska.

Stąd też dużo wiem o wojnie i o tragicznych przeżyciach ludzi. Szybko jako dziecko 
zrozumiałam, że albo bogów jest dużo, albo jest jeden, albo też nie ma żadnego. A jesz-
cze muszę wspomnieć nauczycielkę, panią Annę Komorowską, po Syberii, którą przeżyła 
z dwójką małych wtedy synów, a której mąż zginął w jednym z obozów (niestety nie pa-
miętam, w którym) i która wiele na ten temat nam, dzieciom, opowiadała. Jak pamiętam 
zawsze pozytywnie wypowiadała się o żyjących na Syberii ludziach i przyrodzie oraz 
wspominała ciężkie życie w tamtym czasie i ludzką solidarność, nie tylko wśród zesła-
nych Polaków, ale i miejscowych Sybiraków [tj. mieszkańców Syberii]. To wpłynęło na 
mój rozwój i między innymi dzięki niej zostałam darwinistką, bo tak wytłumaczyła po-
chodzenie człowieka, że było dla mnie jasne, że jestem częścią przyrody, a koń, pies, kot 
i inne stworzenia to nasi bliscy krewni i razem tworzymy nasz świat.

Rodzice prowadzili również niewielkie gospodarstwo rolne, więc problemów z wyży-
wieniem nie było, za to pracy było dużo, a dom był otwarty na gości.

MS: Więc to Ścinawka Panią ukształtowała, a nie Radomyśl.

EG: Ścinawka. Powiedziałabym, że wychowałam się wśród wielkiej mozaiki religijnej, oby-
czajowej i kulturowej, ale też w miejscu, gdzie ludzie tam żyjący, którzy przyszli z różnych 
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stron, z różnym doświadczeniem i różnym wykształceniem, z różnych klas i warstw spo-
łecznych, wypracowali pewne zasady wzajemnego szacunku, poszanowania i tolerancji. 
We wsi było kino, więc szybko odkryliśmy jego magię, a często przyjeżdżał teatr. Pamię-
tam Mieczysławę Ćwiklińską. Była restauracja i dancingi z orkiestrą. Powiedziałabym, że 
zostałam wychowana w cywilizacji.

Młyn w lipcu i sierpniu był zamknięty, bo w lipcu było czyszczenie młyna, w którym 
moi bracia brali udział i mogli trochę zarobić, a w sierpniu przeprowadzana była jego 
dezynsekcja. Jak moi starsi bracia byli w miarę dorośli i mogli zostać w domu, i zaopie-
kować się gospodarstwem, to rodzice brali mnie i młodszego brata i raz na jakiś czas 
jechaliśmy, właśnie w sierpniu, do Radomyśla.

MS: No właśnie, Radomyśl...

EG: Ja pamiętam, jak jeszcze w Radomyślu nie było prądu, jak wspominałam, było to 
podczas pogrzebu mojego wujka Eugeniusza Rybaka w 1953 roku. Ja pamiętam Ra-
domyśl drewniany, tzn. domy mieszkalne drewniane, i zawsze Radomyśl był dla mnie 
mikroskopijny.

Ul. Sandomierska w Radomyślu. Fot. z archiwum rodzinnego Ewy Gąsowskiej. © Copyright by Ewa Gąsowska.

Dzisiaj Radomyśl to zupełnie inna miejscowość. Budownictwo drewniane ustąpiło 
miejsca murowanemu, a od 10 lat jest woda (bo były studnie), dzisiaj jest kanalizacja, 
gaz, chodniki i trochę miejscowość przypomina piękną bombonierkę, choć dalej jest mi-
kroskopijna. Tylko nieliczne domy drewniane pozostały. Radomyśl jest inny. Inne jest 
społeczeństwo, inna jest mentalność, inny sposób spojrzenia na życie. Tu zawsze było 
priorytetem posiadanie własnego domu.

MS: Ale to chyba nic złego?
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EG: Tutaj zauważyłam ludzką solidarność przy budowie domu, ich zapobiegliwość i praco-
witość, ale też bezwzględne podporządkowanie wszystkiego tej decyzji. Ale tutaj uświa-
domiłam sobie, że słowo patriotyzm równa się coniedzielnemu chodzeniu do kościoła, 
tutaj zauważyłam konserwatyzm nie tylko w myśleniu, ale i działaniu. I choć Radomyśl 
wydał kilka wybitnych umysłów, jak pisarz Jan Wiktor, wspomniany już Michał Krajew-
ski – ten od trójek murarskich, a później wysoki urzędnik w Ministerstwie Budownictwa, 
czy innych skromnych ludzi, jak Antonina Delbas, którzy w czasie wojny z narażeniem 
własnego życia ratowali Polaków mojżeszowego wyznania (jak np. Jerzego Kosińskiego, 
największego pisarza polskiego w Ameryce), to powiedziałabym, że społeczność Rado-
myśla umniejsza ich rolę i nie potrafi  wyeksponować tych postaci i czerpać z ich dorobku 
kulturalnego czy politycznego, bo to komuniści. Samo słowo komunista ich przeraża i, 
nie rozumiejąc sensu i treści tej idei, wyrażają się o komunizmie negatywnie, choć swoje 
życie w tamtym ustroju postrzegają pozytywnie. Powiedziałabym, że świadomość mają 
przeoraną przez religię.

W Radomyślu, jak i w całej przedwojennej Polsce, mieszkali Polacy wyznania mojżeszo-
wego, których było około 10% społeczeństwa i którzy w czasie wojny zostali wywiezieni 
do obozu. Nie słyszałam, żeby ktoś wrócił, ale też nikt z obecnych mieszkańców o tym 
nie wspomina. Taka trochę czarna dziura w pamięci społeczeństwa.

MS: A Pani się tym interesowała?

EG: Jak objęłam ten dom w 1995 roku, to po jakimś czasie wybrałam się do wójta, bo las, 
który wyrósł na miejscu cmentarza żydowskiego, był bardzo zanieczyszczony, i zapro-
ponowałam, by postawić tam tablicę z jakimś przekazem dla potomnych, że to miejsce 
było przedmiotem kultu wprawdzie innego wyznania, ale ówczesnych sąsiadów. Jego 
zdumienie i przerażenie było bezgraniczne. Bardzo się tego bał i wręcz nie chciał o tym 
mówić. Jeszcze wtedy tego nie rozumiałam… Dla mnie było to oczywiste, że pamięć 
o sąsiadach w jakiś sposób winna być uwidoczniona, tym bardziej, że zginęli okrutną 
śmiercią. Aż jeden ze starszych mieszkańców całkiem poważnie zaczął mi opowiadać, że 
jak był mały, to Żydzi chcieli go zabić, a jego krew miała ubogacić macę. Zapytałam, czy 
mówi poważnie, odpowiedział, że tak, i jest o tym przekonany. Powiedziałam mu, że to 
bzdura, ale nie przekonałam go. Na pytanie, dlaczego jego chcieli Żydzi wziąć na macę, 
odpowiedział, że jak był mały, to z chłopakami do bóżnicy wpuszczali wrony w czasie, 
gdy modlili się Żydzi, i mieli z tego przednią zabawę, z zachowania wiernych. W ogóle 
nie przyjmował argumentów, że gdyby tak się zachowywali Żydzi w stosunku do Pola-
ków i takie psikusy robili, to chyba katolicy byliby oburzeni. Czasami zastanawiam się, 
czy ten antysemityzm wynika z wychowania w domu, czy z religii. Sądzę, że z obu. Żyd 
nie był postrzegany jako człowiek im równy. Tu muszę powiedzieć, że ówcześni miesz-
kańcy czuli wyższość nie tylko nad tą nacją, ale i nad chłopami z racji tego, że czuli się 
mieszczanami, bo miejscowość miała status miasta, który po pierwszej wojnie, po refor-
mie administracji, utraciła. Chociaż ich życie nie różniło się od życia warstwy chłopskiej, 
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to duma i honor nie pozwalały na zbliżenie tych warstw. Dzisiaj oczywiście już tego nie 
ma, ale w zachowaniach ludzi jest to czytelne.

Jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, to jeszcze wspomnę moją mamę, która całe ży-
cie ubolewała nad tym, co się stało w czasie wojny. Pamiętam, jak mama wspominała 
fakt wygnania Żydów przez Niemców – o czym również wspominają różni autorzy, pi-
sząc o Radomyślu, ale tak jednym zdaniem, bez żadnej refl eksji – i pamiętam, jak mó-
wiła, że miała już dwójkę malutkich dzieci (moi starsi dwaj bracia: Jan i Zbigniew) [była 
sama], bo ojciec pracował gdzieś poza Radomyślem: w Krakowie, Lublinie czy Lwowie, 
i przyszedł do niej chyba pan Appel, nie pamiętam dokładnie nazwiska, i prosił o ukry-
cie przed Niemcami. Mama zawsze miała łzy w oczach, jak mówiła, że bojąc się o dzieci, 
musiała odmówić i jak się przed nim z tego tłumaczyła, ale podzieliła się z nim tym, co 
miała – chlebem i słoniną. I całe swoje życie zastanawiała się, jak powinna postąpić, 
i nas przed takimi wyborami przestrzegała. Okres wojny wspominała jako wielki strach 
i zagrożenie, jako wielką trwogę. Pamiętam też, już chyba miałam z 10 lat, może mniej, 
na dworcu w Krakowie zobaczyłam panią, która miała numery na ręce. Pamiętam, jak 
mi tłumaczyła, czym była wojna, mówiła o Oświęcimiu i płakała. Jako dziecko nie rozu-
miałam tego, ale wrażenie, że to coś strasznego, utkwiło mi w pamięci. Czy moja mama 
mogła zrobić coś więcej? Dzisiaj ja mam przed oczami pana Appela i zastanawiam się, 
jak ja bym postąpiła na miejscu mojej mamy. I nie znajduję odpowiedzi.

Wtrącam te opowieści o dawnych mieszkańcach, bo mam wrażenie, że szczególnie tam 
społeczeństwo chciałoby o tym zapomnieć, ale tkwi w nas jakaś drzazga, jakieś niedo-
kończenie, jakaś pamięć… To sąsiedztwo było inne od tego, które ja znam ze Ścinawki, 
to było sąsiedztwo takie nieprzenikające się, takie osobne. Dlatego upominam się dalej 
o tablicę na byłym kirkucie i pytam ludzi o dawnych mieszkańców, co oczywiście ta mała 
społeczność przyjmuje za coś najmniej niestosownego i ze sprzeciwem, a jak mówiłam, 
pamięć tam jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, to i przypisują mi cechy, któ-
rych ja nie jestem świadoma.

MS: Co Pani ma na myśli?

EG: Mój dziadek urodził się w 1886 roku w Warszawie jako dziecko nieślubne. Pewnie 
moja prababka Konstancja służyła w jakimś domu i była wykorzystywana seksualnie 
przez pracodawcę. Jak zaszła w ciążę, to pozbyto się jej i wróciła do Radomyśla. Proszę 
zwrócić uwagę, że to się dzieje jeszcze pod zaborami. Moja prababka musiała być wolnym 
człowiekiem, bo Radomyśl był w zaborze austriackim. Kto był moim pradziadkiem, nie 
wiem, bo rodzina była biedna i niepiśmienna, i taka informacja w rodzinie nie przetrwała. 
Proszę pamiętać, że to się działo ponad sto lat temu, a w ówczesnym systemie prawnym 
dzieci z nieprawego łoża były dyskryminowane i nie miały żadnych praw.

Potępiane przez Kościół i społeczeństwo były również kobiety, które rodziły takie dzie-
ci. A ówcześni mieszkańcy Radomyśla pewnie fakt powrotu mojej prababki z malutkim 
dzieckiem komentowali. Takie wykorzystywanie młodych kobiet było w tamtym czasie 
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powszechne. Wiem wprawdzie, że wyszła później za mąż i mój dziadek miał przyrodniego 
brata, który wyjechał do Ameryki, bo moja mama prowadziła korespondencję z nim gdzieś 
jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ale nie zachowały się żadne listy, po-
zostały tylko zdjęcia, których nie umiem opisać. Pamiętam tylko nazwisko Maczarski.

W Radomyślu długa pamięć powoduje, że ludzie na zasadzie skojarzeń, nie zawsze 
słusznych i prawdziwych, przypisują komuś jakieś cechy, z którymi się nie zgadzają, bo 
ich nie rozumieją, i wyciągają wnioski czasami bardzo dalekie od rzeczywistości. Ale nasi 
przodkowie musieli być wrażliwymi i niebagatelnymi ludźmi, bo zostali zapamiętani w tej 
miejscowości. Pamiętam, że jak przechodziłam obok jakiegoś domu, to zaczepiła mnie 
starsza pani i jak się upewniła, kim jestem, to poprosiła mnie do domu i zaczęła wspomi-
nać mojego wujka Eugeniusza, w którym jako młoda dziewczyna była zakochana. I choć, 
jak sama mówiła, przeżyła życie ze swoim bardzo dobrym mężem, to na dnie serca nosiła 
Eugeniusza. Patrzyłam na tę staruszkę i widziałam młodą dziewczynę, która opowiada 
tak ciepło o kimś, kto od pięćdziesięciu lat nie żyje, ale w jej pamięci jest obecny. Nawet 
moje kuzynki nie znają tej opowieści. Albo druga pani, wspominając mojego dziadka, 
opowiadała, że mój dziadek utkwił jej w pamięci dlatego, że zgarniał dzieci i dawał im 
po kromce chleba ze skwarkami, bo dzieci były wtedy głodne, a moja babcia strofowała 
go za to. I mówiła ta pani, że to był człowiek, który podzielił się ostatnią kromką chleba, 
a ta kromka chleba ze skwarkami to był większy rarytas niż dzisiaj słodycze. Albo inna 
starsza pani, którą poznałam i która tak bardzo żałowała, że moja mama nie wyszła za 
mąż za jej brata, i jak ten brat tego całe życie żałował. Opowiadali też o mojej babci Ju-
liannie, jak wróżyła, jak leczyła ziołami, jak razem z akuszerką, którą poznałam bardzo 
dawno temu, bo to była przyjaciółka mojej babci, odbierały dzieci, jak ścinała kołtuny. 
Wie Pani, co to jest kołtun?

MS: Wiem.

EG: Dlatego słuchając tych opowieści nie tylko o rodzinie mamy, ale i ojca, wiele się do-
wiedziałam i myślę, że ta moja rodzina została zapamiętana w tej miejscowości. I po-
wiem tak, moja babcia ścinała kołtuny na głowie, a ja nie wiem, czemu ścinam te kołtuny 
w głowie. Sama się zastanawiam, skąd we mnie tyle buntu… Pewnie z genami odziedzi-
czyłam dużą dozę wolności.

Jak mówiłam o panu Appelu, to od razu nasuwa mi się skojarzenie z Witem Jędrze-
jewskim, tym, który ostrzegał dziadka. Co on mówił swoim dzieciom, swojej żonie, jak 
to tłumaczył? Czy moja ciotka Irena wiedziała coś więcej? Wit przecież niedługo po woj-
nie umiera – czy swoim dzieciom dał jakiś przekaz? Jak się z tym czuł? Czy godził się 
na zabicie swojego teścia? Czy współczuł swojej żonie i swoim dzieciom? Czy w ogóle 
mógł coś więcej zrobić, niż zrobił? Mówiłam już, że mam słaby kontakt z kuzynostwem, 
a ta sprawa jeszcze bardziej nas podzieliła. Ten przykład i przykład mojego stryja Karola 
pokazuje, jak rodziny dzieliły się politycznie w tamtym czasie i jak polityka wpływa na 
postrzeganie nas dzisiaj.
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Dzisiaj wiem, że te wybory były podyktowane nędzą. Dzisiaj widzę, jak tamto społe-
czeństwo było naiwne, bo proste, analfabetyczne i bezgranicznie wierzące księżom. Ciągle 
zadaję sobie pytanie, kim jesteśmy i dlaczego dokonujemy takich, a nie innych wyborów, 
co jest ważne w życiu i na czym ono polega. Dlatego ciągle mówię o mentalności, bo na-
sze zachowania z tej mentalności wynikają. Inna jest mentalność społeczeństwa żyjące-
go od zawsze w jednym miejscu i inna jest mentalność we Wrocławiu. Takich opowieści 
o Radomyślu znam trochę, ale – jak mówiłam – nie umiem pod te opowieści podłożyć 
poszczególnych osób, dlatego wyciągam z nich to, co zauważam, że dalej jest aktualne.

I wracam do mojego stryja Karola. To był, bo chyba w 2008 roku zmarł, prosty robotnik 
budowlany. Pewnie po wojnie był objęty nauką czytania i pisania, jak wielu ówczesnych 
mieszkańców, bo rodzina była biedna. Zastanawiam się, czy w ogóle należał do NSZ i co 
się takiego stało w czasie wojny, że przystał do bandytów. Nic nie wiem, bo nie chciał 
o tym opowiadać. Ale z jakiegoś powodu zerwał stosunki z rodziną i jej się wyparł, i sta-
nął po stronie bandytów. Dlatego podejrzewam go o to, że jest w jakiś sposób związany 
z tym morderstwem...

MS: Morderstwem Pani dziadka?

EG: Tak. Podejrzewam go o to, bo sprzeniewierzył się rodzinie. To nie był człowiek wy-
kształcony, to był człowiek, który wiedzę o życiu zdobył poprzez własne doświadczenie, 
a jedynym jego marzeniem był własny dom i temu marzeniu podporządkował całe swoje 
życie, za wszelką cenę. Cena, którą zapłacił, była duża, bo nawet nie miał tej świado-
mości i nie umiał obronić swojej najbliższej rodziny. Tę cenę jeszcze jego dzieci i wnuki 
będą płacić, tak jak rodzina Bolesława Chmielowca.

Zastanawiam się, jakim trzeba być człowiekiem, by zdobyć uznanie jako lekarz – tu 
mówię o Emilu Skoczku – by stracić je w imię zemsty i mściwości. Też pewnie brał udział 
w tym morderstwie, bo nie ma innego wytłumaczenia, by lekarz, inteligent, świadomie 
przed sądem kłamał. Gdyby był prawym i godnym szacunku [człowiekiem], to z pozycji, 
jaką osiągnął, inaczej by się zachował, nie musiałby kłamać i fałszywie oskarżać. Dlate-
go nie odpowiedział na mój list. Musi ich łączyć wspólna niegodziwość, krzywda, którą 
wyrządzali innym, musi ich łączyć wspólna krew niewinnych ofi ar, bo dopuszczają się 
niegodziwości na ofi arach w sześćdziesiąt lat po ich śmierci. Musi ich łączyć pogarda dla 
życia innych, dla Żydów, kobiet, komunistów, starców. Ten stereotyp jest ustalony przez 
wieki przez Kościół, bo to Kościół katolicki wymuszał takie zachowania, by działali w jego 
interesie i w interesie ich mocodawców. Sami nie odważyli się nigdy na zadanie sobie 
pytania, jakim jestem człowiekiem. Mówiłam już, że Kościół w tamtym czasie fałszował 
dokumenty i nie przeciwstawiał się rzezi dokonywanej na ludziach, którzy włączyli się 
w nurt odbudowy państwa. Wręcz przeciwnie, dawał schronienie bandytom i łajdakom, 
a w sześćdziesiąt lat po tych wydarzeniach wydaje książki, które przedstawiają fałszywy 
obraz tamtych czasów, czym przyczynia się do szerzenia ksenofobii, rasizmu i faszyzmu. 
Zachowuje się tak samo, jak w stosunku do Żydów w czasie wojny lub tuż po wojnie. 
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Podjudza to proste, niewykształcone społeczeństwo i utrwala takie stereotypy, które 
są wbrew człowieczeństwu, ma za nic społeczeństwo obywatelskie. A przecież dla tego 
społeczeństwa Kościół jest autorytetem. Dlatego w tej sytuacji bardzo doceniam czło-
wieczeństwo księdza proboszcza, pana Józefa Turonia, który pomógł mi w tej sprawie na 
tyle, na ile pozwalała mu klauzula sumienia i spowiedzi.

MS: Na pewno jest to rzadka postawa. Czy chce Pani coś jeszcze dodać na zakończenie?

EG: Zgadzam się z opinią sądu, że każdy ma prawo do wypowiedzi i obowiązuje nas Kon-
wencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, tak chętnie cytowana przez sąd 
w obronie autora Bolesława Chmielowca w kontekście, że każdy ma prawo do wyrażania 
opinii. Ale przypominam sądowi, że ta Konwencja obowiązuje wszystkich obywateli, któ-
rzy mają prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły 
i bezstronny sąd, jak również prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzin-
nego; a prawo do wolności wyrażenia opinii (art.10 Konwencji) podlega pewnym rygorom, 
z których wynika, że korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i od-
powiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom 
i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokra-
tycznym w interesie zachowania bezpieczeństwa państwowego lub bezpieczeństwa pu-
blicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestęp-
stwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych 
osób. Sąd niestety nie zainteresował się wyżej wymienionym punktem Konwencji, bo jego 
rolą była obrona pozwanego, bo takie było zapotrzebowanie polityczne, czemu dał wyraz 
w wydawanych wyrokach. I przeciwko temu się sprzeciwiam. Dlatego nie będę milczeć.

MS: Czy z perspektywy czasu myśli Pani, że warto było się w to wszystko tak angażo-
wać? Zaczynać tę sprawę?

EG: Odpowiem tak – warto było dlatego, by zobaczyć, jak działa państwo, jak działają 
sądy, jakie kryteria i zasady wyznacza państwo i co w tym państwie jest ważne, co jako 
społeczeństwo budujemy. I wychodzi na to, że za przyzwoleniem najwyższych organów 
budujemy państwo faszystowskie, przy czym nie zdajemy sobie sprawy, jakie to przynie-
sie konsekwencje. I nie jest to nadużycie z mojej strony, bo jak się odznacza i honoruje 
bandytów i barbarzyńców, jak się ich bestialskie zachowania podnosi do rangi „bohater-
stwa”, jak się tworzy mity i kłamstwa o ich działalności i dorabia się do tego ideologię 
polityczną, drwiąc i szydząc z ofi ar, pozwalając na to, by bandyci gloryfi kowali swoje ha-
niebne czyny i pisali historię swoich ofi ar, to jest zwykłym łajdactwem i barbarzyństwem. 
Tam gdzie sąd jest głuchy, ślepy, niemy i mądry inaczej, tam nie ma demokracji, nie ma 
sprawiedliwości. Takie państwo nie buduje państwa prawa, takie państwo samo w so-
bie jest państwem niemoralnym, niegodziwym i niehumanistycznym, a swoje podstawy 
opiera na przemocy, na ksenofobii, rasizmie wręcz faszyzmie. Ja się temu przeciwstawiam 
i krzyczę. Na razie nikt nie słyszy…
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Epilog/Aneks (lipiec 2013)

EG: Już po naszej rozmowie napisałam 20 lutego 2013 roku następny list do prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, którym zainteresowały się różne 
media, niestety Pan Prezydent milczy. Od Prokuratora Generalnego, któremu również 
wysłałam kopię listu, otrzymałam odpowiedź, że brak podstaw do podjęcia działań w tej 
sprawie. Jednakże ten sam Prokurator Generalny skierował sprawę do Instytutu Pamięci 
Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rze-
szowie, która 7 sierpnia 2013 roku wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa 
wobec braku ustawowych znamion zbrodni przeciwko ludzkości i przedawnienia karalno-
ści czynu. Komisja nie znalazła żadnych dokumentów w sprawie Jana Rybaka, natomiast 
został odnaleziony dokument Karta opracowany na podstawie materiałów archiwalnych 
przez byłą Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej w Rzeszowie z 1981 roku, gdzie 
odnotowano: „iż wiosną 1945 r., poakowska banda terrorystyczno-rabunkowa w składzie 
kilku osób pod dowództwem Eugeniusza Hawrylinki, ps. «Sęp», «Gierard» dokonała na-
padu na dom obywatelki Delbas z Woli Rzeczyckiej, którą uprowadzono do lasu i tam 
zamordowano”. Tyle IPN w Rzeszowie.

Należy przypomnieć, że Eugeniusz Hawrylinko (Hawryleńko) po wojnie zmienia nazwi-
sko na Geneja i nigdy nie pojawia się w Radomyślu. To żołnierz Alfonsa Chmielowca. Tych 
dwóch morderstw dokonali właśnie oni. Ten dokument tylko potwierdza przypuszczenia 
moich rodziców, że ta zbrodnia obciąża Alfonsa i Bolesława Chmielowców. Nie będę się 
odwoływała od tego postanowienia, bo nie mam żadnych szans na badanie dokumen-
tów związanych z oddziałem Alfonsa Chmielowca. Szkoda, że Prokurator Generalny nie 
zlecił przeprowadzenia kwerendy zbadania akt NSZ, działających na tamtym terenie. 
Przede mną zapewne następny list otwarty do Prokuratora Generalnego i najwyższych 
organów państwa zarzucający tym organom, że ich niechęć do przyjrzenia się tej sprawie 
jest świadomą polityką faszyzacji i ksenofobii prowadzonej przez elity polityczne kraju.

Zrobiłam wszystko, żeby ocalić dobrą pamięć o moim dziadku Janie Rybaku. Niech teraz 
ci, którzy domagali się lustracji i tak ochoczo włączyli się w lustrowanie innych, pokażą 
swoje rodziny, swoich dziadków, swoich rodziców. Ja prześwietliłam swoją rodzinę, ale 
nie mam dostępu do dokumentów innych, jak już wspomnianego Jana Jaronia, ps. „But”, 
Alfonsa i Bolesława Chmielowców, Emila Skoczka. Mogę tylko polegać na historykach, 
którzy mają dostęp do tych dokumentów i z ich opracowań wyciągam wnioski. Z archi-
walnych dokumentów Jana Rybaka wyłania się postać człowieka wolnego, wrażliwego, 
spolegliwego, myślącego, świadomego i walczącego o lepszy byt dla siebie, swojej ro-
dziny, i walczącego o prawo do życia biednych, wykluczonych, pozbawionych szans ludzi, 
takich jak on. Zapłacił za to cenę najwyższą – życie. Dlatego będę do końca walczyła 
o jego dobre imię i przeciwstawiała się temu, by bandyci, łajdacy i kanalie pisali mi hi-
storię rodziny, nawet gdy zajmują wysokie stanowiska państwowe.
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An interview with Ewa Gąsowska
Abstract: In the interview, Ewa Gąsowska described her ten-year-long struggle with the Polish legal system. 
Gąsowska’s objective has been to reinstate the good name of her grandfather, Jan Rybak, who was murdered 
in 1945. According to Gąsowska, the reason for her grandfather’s death was his political activity in PPR (Po-
lish Labourers’ Party) and his post-war commitment to the reconstruction of People’s Poland (Polska Rzecz-
pospolita Ludowa). Gąsowska claims that he was murdered by members of Narodowe Siły Zbrojne (National 
Armed Forces).

Almost 60 years after the death of Jan Rybak, a book was published which presents his activity and death 
in a different light. The book had been written by one of those regarded by Rybak’s family as his murderers. 
This “courtroom drama” is situated in the context of the relations between the Rybak family and the local 
community (the place where Jan Rybak, and most likely also his murderers, were born), as well as the socio-
-political transformations in the contemporary Poland.

Keywords: Radomyśl nad Sanem, Jan Rybak, court case, historical policy, World War II, Narodowe Siły Zbrojne, 
NSZ guerillas, Bolesław Chmielowiec, Alfons Chmielowiec, Ścinawka, Polska Partia Robotnicza


