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Bohaterem mojego opowiadania jest Tadeusz Gola, żołnierz Armii Krajowej, członek
nielegalnej  organizacji  Wolność  i  Niezawisłość  prześladowany  przez  służby
bezpieczeństwa.

Tadeusz  Gola urodził  się  31  stycznia  1919  roku  w  Krośnie,  jako syn  Jana  
i Eleonory Gola z domu Cianciano (Kancjan). W 1921 roku rodzina wraz z czwórką dzieci
Gustawem, Heleną, Stanisławem i Tadziem przeniosła się do Pilzna. Tutaj w lokalu przy
ulicy  Rynek 33  otworzyli zakład balwiarski.  Jan wykonywał drobne zabiegi felczerskie,
rwał  zęby,  zajmował  się  strzyżeniem  i  goleniem,  był  mistrzem  fryzjerskim.  Eleonora
stawiała pijawki, bańki, leczyła ziołami różne schorzenia i dolegliwości, przy mężu uczyła
się zawodu fryzjerskiego. Dzieciństwo przebiegało mu beztrosko. Mieszkali przy Rynku 
w Pilźnie. Do szkoły podstawowej chodził również w Pilźnie, znajdowała się ona koło
kościoła parafialnego, była to szkoła męska imienia Króla Władysława Jagiełły. Starsze
rodzeństwo  Tadeusza  poszło  w  ślady  rodziców.  Także  Tadeusz  po  skończeniu  szkoły
podstawowej  rozpoczął  naukę  w  szkole  zawodowej  w  Pilźnie w  zawodzie  fryzjera,
praktyki odbywał w zakładzie swojej matki Eleonory. Ojciec zmarł, gdy miał 7 lat. 

Zawsze  podobało  mu  się  wojsko,  jego  ojciec  był  żołnierzem  w  czasie  I  wojny
światowej.  Matka  wieczorami  dużo  opowiadała  dzieciom o  czasach  niewoli,  w  której
Polska  przebywała  przez  tak  wiele  lat.  Zaszczepiła  w  swoich  dzieciach  miłość  do
Ojczyzny.  Jako  młody  chłopak  w  1935  roku  dostał  się  do  elitarnej  wówczas  Szkoły
Podoficerskiej  Piechoty  dla  Młodocianych  w  Nisku.  W  czasie  nauki  w  szkole  dla
podchorążych  zdał  małą  maturę. W 1938  roku  skierowano  go  do  38  pułku  piechoty
Strzelców  Lwowskich  w  Przemyślu,  później  przeniesiono do Szkoły  Podchorążych
Piechoty przy 24 dywizji Piechoty w Jarosławiu na stanowisko instruktora. To, co lubił
robić trwało krótko, bo tylko rok. Jego pułk przygotowywał się do walki z hitlerowskim
najeźdźcom. Ze swoją jednostką rozpoczął walkę obronną na odcinku Przemyśl Tuchów.
Już we wrześniu część żołnierzy trafiła do cywila. Tak też i było z Tadeuszem, wrócił wiec
do Pilzna. W czasie wojny pracował, jako fryzjer w zakładzie swojej matki. Był aktywnym
członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilźnie, posiadał odpowiedni dokument, który
niejednokrotnie pozwalał mu na przemieszczanie się po mieście po godzinie policyjnej. 

Kiedy na terenie  Pilzna powstała  jednostka Armii  Krajowej  wstąpił  w jej  szeregi  
i przyjął pseudonim „Karło”. Walczył w podziemiu, uczestniczył w akcjach sabotażowych
i  dywersyjnych.  Prowadził  szkolenia  wojskowe  i  sanitarne  kobiet;  łączniczek  
i sanitariuszek. Jego matka Eleonora Gola ps. „Cicha” była łączniczką, zakład fryzjerski
był  idealnym  punktem  do  przekazywania  informacji  niejednokrotnie  pod  okiem
niemieckich klientów. Narzeczona Janina Ślisz ps. „Westalka” była sanitariuszką w II i III
Zgrupowaniu AK. W czasie akcji  „Burza” Tadeusz był dowódcą I  drużyny w plutonie
ppor. Kazimierza Króla ps. „Sęp” w III Zgrupowaniu Armii Krajowej „Pocisk” Pilzno. 

Po  odzyskaniu  niepodległości  pracował,  jako  komendant  gminny  wychowania
fizycznego (WF) i przysposobienia wojskowego (PW) na terenie miasta Pilzna.  A także 
w  Wojsku  Polskim  w  Komendzie  Powiatowego  Urzędu  WF  i  PW,  jako  instruktor
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w stopniu plutonowego rezerwy.
W 1946 roku ożenił się z Janiną Ślisz, a w maju 1948 roku urodził się im syn Antoni.

Tadeusz od 1 września 1947 roku został zatrudniony, jako nauczyciel przysposobienia
wojskowego  (PW)  i  ćwiczeń  cielesnych  w  nowopowstałym  Publicznym  Gimnazjum  
i Liceum w Pilźnie. W tym samym czasie był gospodarzem Komitetu Odbudowy Stadionu
Sportowego  oraz  Klubu  Sportowego  w  Pilźnie. Podczas  rozgrywek  piłkarskich  był
bramkarzem, lub sędziował mecze.

Gdy  II  wojna  światowa  dobiegła  końca  nie  wszystkim  podobał  się  nowy  ustrój
społeczny w Polsce, nie o taką Polskę przelewali krew. Część żołnierzy Armii Krajowej
wstąpiła  do  nielegalnej  organizacji  Wolność  i  Niezawisłość,  która  działała  na  terenie



powiatu dębickiego. Kierownikiem WiN na terenie powiatu dębickiego był Jan Kusibab
ps.  „Grot”.  W  Pilźnie  na  to  stanowisko  powołany  został  Tadeusz  Gola  ps.  „Karło”,
natomiast Stanisław Heniz ps. „Przebój” pełnił funkcję komendanta gminnego, koła, który
swe raporty przekazywał Janowi Kusibabowi. Do tej organizacji należało kilkanaście osób
z terenu Pilzna i gminy.

Członkowie WiN zajmowali się działalnością konspiracyjną, kolportowali nielegalną
prasę: „Ku Wolności”, „Orzeł Biały” oraz ulotki. Praca tej organizacji polegała również na
zbieraniu informacji  na temat funkcjonariuszy Milicji  Obywatelskiej  (MO) oraz Urzędu
Bezpieczeństwa (UB), partii politycznych szczególnie Polskiej Partii Robotniczej (PPR), 
a także ruchu wojsk sowieckich. Na terenie Dębicy znajdowały się skrzynki kontaktowe,
do których dostarczano prasę i ulotki instrukcyjne o działalności WiN, a także informacje
od tajnych informatorów. Taką skrzynką kontaktową między innymi był zakład fryzjerski
Kornelii Pawlus ps. „Mietka”, mieszkanki Pilzna. Zebrane informacje były przekazywane
do kierowników, kół czyli  miedzy innymi do Goli,  a ci  przesyłali  je  wyżej.  Następnie
raporty wędrowały za granicę najczęściej do Londynu. 

23  stycznia  1949  roku  w  niedzielę  do  domu  rodziny  Golów  przyszło  dwóch
funkcjonariuszy  urzędu  bezpieczeństwa  z  nakazem  aresztowania  Tadeusza,  za
przynależność do nielegalnej organizacji Wolność i Niezawisłość. Nie było go w domu, 
w tym czasie  udał  się  do  kina,  czekali,  więc  na  niego.  Słyszał  już  wcześniej,  że  inni
członkowie organizacji zostali aresztowani, ale nie spodziewał się, że właśnie w niedzielę
po niego przyjdą. Po powrocie do domu zastał funkcjonariuszy, którzy odczytali mu nakaz
aresztowania, po czym w jego obecności została przeprowadzona rewizja w czasie, której
nic  nie  znaleziono.  Golę  skutego  w  kajdanki  z  rękami  w  tyle,  wyprowadzono  mimo
wielkiego mrozu na dworze nie pozwalając mu się ubrać, tylko zrozpaczona żona narzuciła
mu na ramiona wojskowy szynel. Po wyprowadzeniu go z domu przy ul. Świętego Ducha
2 w Pilźnie  funkcjonariusze  prowadzili  go miedzy  sobą,  równocześnie  trzymając  broń
gotową do strzału.  (Sytuację  tą  obserwowała młoda kobieta  z  sąsiedztwa) Tadeusz nie
zdawał sobie sprawy, że z rodziną i znajomymi spotka się dopiero po 7 latach, a matki już
więcej nie zobaczy.

Został zawieziony do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy.
Tam od razu przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Między innymi wypytywano go
o jego przynależność do WiN. 

W Dębicy po raz pierwszy spotkał się z przemocą cielesną podczas przesłuchania.
Późnym wieczorem przetransportowano go do aresztu śledczego w Rzeszowie. I tu dopiero
rozpoczyna się gehenna. Przebywał w celi wraz z innymi aresztowanymi, o odpoczynku
nie było mowy. Przesłuchania odbywały się często i trwały długo, bez względu na porę
dnia, czasami nawet po 7 do 15 godzin, przez cały ten czas Tadeusz, jako podejrzany był
wyzywany, lżony i poniżany, często bity i kopany po całym ciele, zwłaszcza wtedy, gdy
zeznania nie podobały się osobie prowadzącej przesłuchanie. Aby przyznał się do swojej
winy był zmuszany do wykonywania prostych ćwiczeń fizycznych, które przez dużą ilość
powtórzeń również stawały się torturą. Przysiady robił całymi godzinami, bez przerwy, co
wyczerpywało  go  fizycznie,  przy  tym  ból  był  nieopisany,  a  nogi  odmawiały
posłuszeństwa,  każda  próba  zrobienia  sobie  chwili  przerwy  lub  nawet  zachwianie
równowagi kończyło się serią uderzeń i kopniaków. Było też tak, że podczas przesłuchania
nie podpisywał obciążających go zeznań poddawano go jedynie tzw. stójce. Musiał wtedy
w osobnej celi stać wyprostowany nago całą noc na betonowej podłodze, przy otwartym
oknie, również zimą podczas mrozu. Strażnik, co kilka minut zaglądał przez judasza i jeśli
zauważył, że Tadeusz, jako „stójkowicz” zrobił sobie przerwę lub zemdlał, to wpadał do
środka wylewał na niego kubeł wody i biciem oraz kopniakami stawiał z powrotem na
nogi. Rano dalsze przesłuchanie i znów powrót do stójki. Czasem trwało to kilka tygodni.



Cela,  w  której  przebywał  cały  czas  była  obserwowana  przez  strażników  za  pomocą
wizjera. Niejednokrotnie na przesłuchania wyprowadzano go zaraz po dostarczeniu do celi
jedzenia i picia. Te nękające przesłuchania uniemożliwiały sen i jedzenie. Gdy Tadeusz
odebrał swoją porcję posiłku zabierano go na przesłuchanie. Kiedy wracał posiłek zdążył
już  wystygnąć,  zimny  był  niemal  niemożliwy  do  przełknięcia.  Gdy  przyszła  pora
następnego posiłku sytuacja się powtarzała. Nocą strażnik, co kilka minut zaglądał do celi.
Za każdym razem, gdy Tadeusz zaczynał zapadać w sen wyciągano go na przesłuchanie,
zadając wciąż te same pytania.

Po całej  serii  takich przesłuchań wracał,  a czasami był wrzucany nieprzytomny do
swojej celi. W areszcie nie było lekarza, więc mógł liczyć tylko na pomoc współwięźniów.

Pobyt w rzeszowskim areszcie  trwał od stycznia do sierpnia,  czyli  dnia, w którym
usłyszał przed sądem wojskowym wyrok – łączna kara więzienia to 12 lat,  utrata praw
publicznych i obywatelskich na 5 lat oraz utrata mienia w całości. Uznali go winnym temu,
że  usiłował  przemocą  zmienić  ustrój  Państwa  Polskiego  oraz,  że  jako  pracownik
Powiatowego  Urzędu  Wychowania  Fizycznego  w  Dębicy  gromadził  i  przekazywał
kierownikowi rady nielegalnej organizacji WiN na powiat Dębica wiadomości dotyczące
jednostek  wojska  polskiego,  milicji  obywatelskiej  i  armii  czerwonej  oraz  partii
politycznych działając w ten sposób na szkodę Państwa Polskiego. 

Warto wspomnieć, że w niedługim czasie po aresztowaniu syna, jego matka dostaje
udaru i zostaje częściowo sparaliżowana. Wymaga stałej opieki. Niestety 18 maja umiera.
O tym przykrym dla niego zdarzeniu dowiedział  się dopiero po ogłoszeniu wyroku, co
było jeszcze większym ciosem. Miał żal do rodziny o zatajenie przed nim tej informacji.
Żona  i  siostra  chciały  zaoszczędzić  mu  dodatkowych  zmartwień.  Gdy  wcześniej
wypytywał  o zdrowie mamy odpowiadały  wymijająco.  Po pewnym czasie  przyznał  im
rację.

Skutki  rozłąki  odczuwali  obydwoje.  Tadeusz  za  murami  więziennymi  samotny
nieznający  dnia  następnego  i  Janina,  która  zostaje  sama  z  ośmiomiesięcznym  synem
Antonim bez środków do życia. Podjęła pracę w mleczarni na Dulczówce, jednak miała
problem, co zrobić z synkiem. W czasie, gdy ona była w pacy dzieckiem opiekowały się
niepracujące koleżanki. Z pomocą Janinie przyszły siostry Zofia i Stanisława, ale pojawił
się  jeszcze  większy  problem,  jedna  mieszkała  we  Wrześni  woj.  Poznańskie,  druga  
w  Piątku  woj.  Łódzkie.  Janina  zdecydowała  się  jednak  przekazać  im  opiekę  nad
dzieckiem. Antoni przebywał po miesiącu u swoich ciotek. Matka tęskniła za dzieckiem.
Po  pewnym  czasie  udało  się  jej  znaleźć  pracę  w  Piątku  w  Gminnej  Spółdzielni.
Przeprowadziła się tam i rozpoczyna pracę. W czasie, gdy matka była nieobecna dziecko
znajdowało się pod opieką cioci Stasi a później chodziło do przedszkola. 

Z  chwilą  ogłoszenia  i  uprawomocnienia  się  wyroku  Tadeusz  Gola  trafiał  do
uznawanych  za  najcięższe  w  tych  czasach  więzień.  Pierwszym  było  więzienie  
w Przemyślu, gdzie na samym początku trafił do celi nazywanej przez więźniów, jako cela
śmierci. Było to małe, zimne pomieszczenie z małym zakratowanym otworem okiennym 
i  z  bardzo skromnym wyposażeniem.  Jedynym odwiedzającym go stworzeniem w tym
apartamencie była mała polna myszka, która przychodziła do Tadeusza systematycznie.
Dopiero po pewnym czasie został przeniesiony do zatłoczonej celi. Pobyt w Przemyślu nie
trwał długo. Z innymi więźniami został przetransportowany w bardzo złych warunkach do
więzienia w Rawiczu. Już z daleka przywitał go napis nad bramą głoszący:  „Wchodzisz
przestępcą - wychodzisz obywatelem”. 

Po pobycie w Rawiczu ponownie powrócił do więzienia w Rzeszowie, a stąd trafił
jeszcze do więzienia we Wronkach i Sieradzu. W Sieradzu pisał list do żony, w którym 
w żartobliwy sposób informował, że „niedużo brakowało, a zajechałbym do domu, tylko



przejeżdżając przez Sieradz spodobało mi się to miasto i zatrzymałem się. W każdym razie
jestem teraz bliżej Ciebie i Tobie będzie lepiej z przyjazdem.” 

Więźniowie  byli  przenoszeni  z  więzienia  do  więzienia,  o  czym  rodziny  nie  były
informowane,  często  było  tak,  że  ktoś  przebył  wiele  kilometrów,  aby  spotkać  się  
z  uwięzionym  i  na  miejscu  dowiadywał  się,  że  jest  on  w  innym  zakładzie  karnym.
Widzenia były bardzo krótkie, ale i tak rodziny decydowały się przebyć drogę, żeby, choć
na  chwilę  ujrzeć  najbliższych.  Więźniowie  często  byli  przez  nich  nierozpoznawani  ze
względu na ich wygląd, wszyscy ogoleni na tak zwane „zero”, zarośnięci, w drelichach,  
a na nogach drewniaki. 

Warunki  bytowe praktycznie  w każdym więzieniu  były  podobne.  Tadeusz  w tych
zakładach przebywał w małych, zawilgoconych, ciemnych celach. Przeważnie było jedno
małe okienko z kratami zapewniające minimalny dopływ świeżego powietrza i światła, ale
uniemożliwiająca zobaczenie czegokolwiek na zewnątrz. Nie było łóżek. Zastępowały je
worki  z  niewielką  ilością  startej  na  sieczkę  słomy,  na  dodatek  nie  zawsze  ich  liczba
pokrywała się z ilością więźniów. Poduszek nie było i nie można ich było niczym zastąpić,
bo  ubranie  i  buty  po  wieczornym  apelu  wystawiano  przed  drzwi.  Wyposażenie  celi
uzupełniał jeszcze stojący w rogu przy drzwiach niczym nieosłonięty sedes. Były też cele,
w których nie było sedesów, zastępowały je metalowe kubły.

Tadeusz dzień rozpoczynał  o 5 rano. Składał w kostkę siennik, mył się w sedesie,
ustawiał  się  boso  i  w bieliźnie  na  baczność  pod ścianą  i  czekał  na  poranny apel.  Po
sprawdzeniu  przez  oddziałowego  stanu osobowego mógł  się  ubrać.  O 6 godzinie  było
śniadanie,  na które składał się kubek czarnej zbożowej kawy i pół bochenka czarnego,
półsurowego chleba.  Wyżywienie  w ciągu dnia uzupełniał  obiad w postaci  litra  często
niejadalnej,  śmierdzącej  wodnistej  zupy,  w  której  często  pływały  rozgotowane  robaki.
Całość kraszono olejem lub rozgotowanymi rybami. 

W  więzieniu  nadal  był  maltretowany,  wyzywany,  bity  i  wysyłany  do  karceru.
Wszystko  to  miało  jeden  konkretny  cel  –  wyniszczyć  i  dobić  przeciwników  władzy
ludowej.

Tadeusz  podczas  pobytu  w  więzieniach  pisał  listy,  które  były  ocenzurowane  
i objętościowo początkowo nie przekraczały jednej strony kartki z zeszytu. Listy do domu
były  przeważnie  jednobrzmiące  zgodne  z  regulaminem  więziennym.  Powtarzające  się
zdanie prawie w każdym liście to: „Jestem zdrów, pracuję i myślę o was, czego i wam
życzę”. W pamiątkach rodzinnych zachowało się ponad 50 listów Tadeusza do Janiny.

Tadeusz mógł otrzymywać paczki z najpotrzebniejszymi rzeczami i prowiantem. Np.
mydło, pasta do zębów, skarpety, bielizna osobista, żyletki, krem do golenia, chusteczki do
nosa itp., z żywności konserwy, cukier, suchary, herbata. Więźniowie solidarnie dzielili się
między  sobą  zawartościami  paczek,  byli,  bowiem tacy,  którzy  nie  mieli,  od  kogo  ich
otrzymać. Od 1951 roku Tadeusz nie otrzymywał paczek, ale za pieniądze otrzymane od
żony i siostry mógł sobie w więzieniu kupić to, co było mu konieczne. 

Podczas widzeń Janina zawsze starała się podać mężowi, jak tylko nadarzała się taka
okazja, cebulę lub ząbki czosnku gdyż, cierpiał na szkorbut. 

Największą  karą  stała  się  nuda  i  monotonia.  Dopiero  podczas  przebywania  
w więzieniu we Wronkach otrzymał zezwolenie na pracę w swoim zawodzie fryzjera. 

Na mocy amnestii w dniu 28 listopada 1955 roku opuścił mury więzienia w Sieradzu
po 2516 dniach. Następnego dnia rano dotarł do Piątku. Janina nie wiedziała, że Tadeusz
został zwolniony z więzienia. Spotkali się na drodze, gdy Janina szła do pracy, a Antoni do
szkoły. W końcu był wolny i z rodziną.

Po  spędzeniu  pewnego  czasu  w  Piątku  przyjechał  z  powrotem  do  Pilzna,  gdzie
wynajął mieszkanie przy ulicy Armii Czerwonej. Do pracy w szkolnictwie już nie wrócił.
Stał się właścicielem zakładu fryzjerskiego na Rynku w Pilźnie. Do miasta wróciła także



Janina  z  Antosiem.  Powiększyła  się  ich  rodzina,  urodziły  się  im dwie  córki  Elżbieta  
i Małgorzata, która jest moją babcią i to właśnie ona opowiedziała mi o losach swojego
ojca.

Pradziadek umarł 8 grudnia 1971 roku. Pogrzeb zgromadził wielu byłych kolegów  
z Armii Krajowej, a także byłych członków WiN-u. Uczestnikami byli także tajniacy z UB.

Tadeusz  Gola  „Żołnierz  Wyklęty”  to  mój  pradziadek.  Niestety  nie  dostąpiłem
zaszczytu,  aby  go  osobiście  poznać.  Kiedy  słucham  opowieści  mojej  babci  Małgosi  
o swoim ojcu, widzę ile emocji wywołują w niej wspomnienia tych trudnych czasów. Żal
jej  ojca,  który całe lata spędził  w więzieniu oraz matki zmagającej się z trudami życia
codziennego, która dodatkowo drżała nad losem męża. 

Pradziadek  Tadeusz  to  bohater  ówczesnych  czasów,  nieustraszony  i  niezłomny,
któremu młodość została zabrana przez wojnę i więzienie. Dziś śmiało można powiedzieć,
że nie poddał się w momencie największej dla siebie próby. Poświęcił swe życie Polsce,
przez co stał się zagrożeniem dla nowej władzy, która go i innych mu podobnych wyklęła,
zaczęła ścigać, poniżać, torturować, mordować i więzić. Ci, którzy przeżyli, często zostali
wyniszczeni psychicznie i fizycznie. 

Dopiero od niedawna próbuje się przywracać honor ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 
I NIEZŁOMNYM. 

Jestem dumny, że mogę nazywać się Jego prawnukiem.

Cześć ich pamięci!

Źródła:

Rafał Szczygieł – Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy w latach 1944-1956
Praca zbiorowa – III Zgrupowanie Armii Krajowej na Ziemi Pilzneńskiej (Pinia, Pocisk) 1944
Małgorzata Grzybowska – Ocalone wspomnienia Zebrane wspomnienia i oracowania1939-1945
Tadeusz Wolsza – W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina… 1945-1956
Tadeusz Wolsza – Więzienia stalinowskie w Polsce system, codzienność, represje
Wiesław Chrzanowski – Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956
Dokumenty z IPN Rzeszów
Listy skazanego do rodziny
Zdjęcia i dokumenty rodzinne
Wspomnienia córki Małgorzaty Grzybowskiej
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2516
dni

przed aresztowaniem po wyjściu z więzienia



Rodzice Tadeusza Gola



Jan Gola (drugi od lewej w dolnym rzędzie)



Nauka w Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Młodocianych w Nisku 

od 1.09.1935 r. do 31.07.1939 r. Tadeusz Gola na pierwszym planie





Służba wojskowa w 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w Przemyślu jako
podoficer nadterminowy. (od 1 wrzesień 1938 roku.)



38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich – zaświadczenie zastępujące 
legitymację



Legitymacja strażacka

Szkolenie sanitarne i wojskowe kobiet





Zakład w Pilźnie

Zakłady w Dębicy

Przed zakładem fryzjerskim w okresie wojny (Eleonora Gola – Przybyłko 
miała także 2 zakłady fryzjerskie w Dębicy jeden przy ulicy Kolejowej)



Sanitariuszki z lekarzem oraz łączniczką stają nad stawem w pobliżu szpitalika

(od lewej od góry) łączniczka Maryla Kwiecińska, Maria Procner „Bławat”,

Janina  Ślisz  Gola  „Westlka”,  Maria  Cichowska  „Magda”,  Janina

Kleczkowska „Zaza”, dr Jan Szymaszek „Lancet”, (od lewej u dołu) Helena

Stopa „Kąkol”, Maria Hołyś Nalepka „Frania”. 



Zdjęcie wykonane 13.08.1944 r. przed punktem sanitarnym na Staroniówce. (Od

lewej) Siedzi Helena Stopa „Kąkol”, dr Jan Szymaszek: Lancet”, Maria Procner

„Bławat,  Janina Ślisz  Gola „Westalka”,  Janina Kleczkowska „Zaza”,  Tadeusz

Kuta  „Żegaj”,  w  białej  koszuli  siedzi  Jan  Król,  strzelec  N.  Chlasta  „Miotła”,

„Sarna”,  stoi  Janina  Musiał  Król,  córka  leśniczego,  a  narzeczona  rannego

strzelca  Mariana  Króla  „Orlicza”  (przykryty  kocem),  pozostałe  osoby

niezidentyfikowane. 



Zaświadczenie o zatrudnieniu w Urzędzie WF i PW w Dębicy





Tadeusz Gola (Pierwszy z lewej) i Józef Pawlus ze swoimi uczniami



Z drużyną piłkarską, Tadeusz Gola jako bramkarz



Zakazane czasopismo „Orzeł Biały”


