
 

 

“Losy żołnierzy wyklętych na przykładzie Karola Chmiela”  

Jakub Furman kl.1Am   

Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie 

 

“Żołnierze Wyklęci”, kim byli? Tym mianem określamy dzisiaj tych, którzy po zakończeniu 

II wojny światowej nie pogodzili się z okupacją sowiecką naszego kraju i postanowili 

kontynuować walkę o wolność ojczyzny. Ich święto przypada na 1 marca, w rocznicę dnia, w 

którym wykonano wyrok smierci na członkach Zarządu IV WIN. Jednym z nich był Karol 

Chmiel. Myślę, że jego działalność polityczna zasługuje na uznanie i rozgłos, dlatego 

też właśnie na jego przykładzie mam zamiar omówić zasługi wszystkich tych osób, których 

trud i poświęcenie wpłynęły na to, że możemy dzisiaj żyć w wolnym, suwerennym kraju. Ale 

zrobię to w trochę inny, niż powszechnie przyjety, sposób. Otóż napiszę coś w rodzaju 

dziennika, pamiętnika Karola Chmiela, który nigdy za jego życia tak naprawdę nie 

powstał. Tak jakby Chmiel napisał go siedząc w więzieniu, w nurzącym oczekiwaniu na 

usłyszenie swojego wyroku. Będzie to podsumowanie jego życia i ważnych poczynań na 

rzecz państwa polskiego.  

“Przedśmiertny dziennik Karola Chmiela”, 1951. (fragment)  

Jak w 44’ otarłem się o śmierć.  

Był rok 1944. Jechałem nieoznakowanym samochodem w pobliżu Wielopola Skrzyńskiego. 

Droga przemijała mi bardzo spokojnie. Było całkowicie ciemno, jedynym światłem, w moim 

obecnym położeniu, były częściowo uszkodzone lampy mojego samochodu. Tyle co go 

zdobyłem więc nie było na nim nawet polskiej flagi. To była jakaś polna droga na odludziu. 

Nagle usłyszałem niesamowity huk, to były strzały. Zanim zorientowałem się co się 

wydarzyło dostałem już kilka kulek. Potem były kolejne. Traciłem krew, później 

powiedziano mi, że straciłem przytomność. Byłem bardzo poważnie ranny, okazało się, że 

była to zasadzka na Niemców, którą przygotował jeden z oddziałów AK. Obudziłem się po 

całym zajściu leżąc na pryczy w szpitalu polowym. Stamtąd - ratując mi tym samym życie - 

zabrała mnie siostra Jana Łopuskiego, działającego wtedy w Podokręgu Rzeszów Armii 

Krajowej. Zawiozła mnie ona na furmance do swojego rodzinnego domu w Strzegocicach. 

Kwaterował tam wówczas dowódca niemieckiego pułku zwalczającego 

partyzantów. Ów człowiek był Austriakiem o widocznie wręcz rycerskich tradycjach. Ku 

mojemu zdziwieniu uwierzył on, w co prawda mało prawdopodobną i przekonującą bajeczkę 

o tym, że jestem przypadkowo postrzelonym przez patrol niemiecki w nocy 

człowiekiem. Później jakimś cudem zostałem przeniesiony do Krakowa, gdzie mieszkała 

teściowa - Władysława Suchodolska.  

Jak w 45’, zaraz po wojnie wychodziłem na prostą.  

Gdy minęły czasy wojenne osiedliłem się w Swoszowicach pod Krakowem, gdzie kupiłem 

niewielki domek, natomiast w samym Krakowie ulokowałem swój mały sklep 

spożywczy. Oficjalnie działałem także w Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL), natomiast 

konspiracyjnie w Wolności i Niezawisłości (WiN), a dokładniej byłem łącznikiem pomiędzy 

tymi dwoma organizacjami. Wszystko układało się po mojej myśli i powoli wychodziłem na 

prostą.  



 

 

Jak rozwinęła się moja kariera polityczna w 1947 roku.  

W 47’, już tym razem oficjalnie zostałem członkiem ścisłego kierownictwa WiN-u, ale także 

doradcą politycznym  Łukasza Cieplińskiego. Zostałem 

też łącznikiem pomiędzy Zarządem Głównym a Mikołajczykiem (Polskie Stronnictwo 

Ludowe). W Zarządzie Głównym kierowałem sprawami tzw. "informacji politycznej”. 

Pewnego razu Ciepliński przyszedł do mnie i powiedział, że razem z Rostworowskim 

oraz Patkaniowskim, mam opracować dokument pod nazwą  “Memoriał do ONZ”. Miała być 

w nim zawarta ocena sytuacji politycznej w Polsce  Ludowej po upływie trzech lat od 

wkroczenia wojsk radzieckich. Ten memoriał miał również zawierać wykaz zbrodni 

dokonywanych na byłych żołnierzach Armii Krajowej, ale też na działaczach 

niepodległościowej opozycji politycznej przez Rosjan i polską bezpiekę. Zarząd Wolności i 

Niezawisłości planował mnie wraz z Maciołkiem, Rostworowskim 

i Cichalewskim przerzucić na Zachód, ale w moim przypadku nie doszło to do skutku.  

Jak zostałem aresztowany w 47’  

12 grudnia 1947 roku do mojego domu wpadł Urząd Bezpieczeństwa z nakazem 

aresztowania. Później okazało się, że nie tylko do mnie, bo aresztowani zostali także inni z 

kierownictwa Wolności i Niezawisłości. Wszystkich nas osadzono w więzieniu na ulicy 

Rakowieckiej w Warszawie, gdzie jak powszechnie było wiadomo stosowano najsurowsze i 

najbardziej zbrodnicze metody śledztwa. Torturowano nas na wszystkie możliwe sposoby, 

jednak żaden z nas nie puścił pary z ust. Wtedy napisałem swoją autorską pieśń 

więzienną. To, że byliśmy bezwzględnie nieugięci najlepiej opisywał ten fragment pieśni: “tu 

siedzi dziś polskiej idei i Armii Podziemnej kwiat co pracą na polskiej ziemi piękniejszym 

uczynić pragnęli świat...”. Na cały okres, prowadzonego w mojej sprawie śledztwa, zostałem 

odizolowany od rodziny, nie docierała również do mnie jakakolwiek korespondencja czy 

paczki. Odebrano mi także prawo do widzeń. Wytoczony mi proces miał swój początek 

dokładnie 5 października 1950 roku i trwał 5 dni. Mogła w nim uczestniczyć tylko moja 

najbliższa rodzina, co pozwoliło mi na zobaczenie moich dwóch synów - 13-letniego Jerzego 

oraz 9-letniego Zbyszka.  

Jak po pięciu dniach na sali sądowej zostałem skazany.  

Śledztwo przeciwko mnie było prowadzone przez trzy długie lata. W końcu jednak nadszedł 

ten dzień. Dzień, w którym miałem się dowiedzieć co czeka mnie w zamian za patriotyczną 

walkę o niepodległą i wolną Polskę. Nie tylko taką jaka była na papierze – czyli zajętą przez 

komunistów, w której panuje niedemokratyczny ustrój - tylko prawdziwie wolną, w której to 

obywatele uczciwie decydują o przyszłości i losie swoim i swojej jedynej ojczyzny. 14 

października 1950 roku, stanąwszy na sali rozpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w 

Warszawie finalnie usłyszałem swój wyrok. Była to podwójna kara śmierci. Komunistyczny 

prezydent, agent NKWD Bolesław Bierut, który sprawował wtenczas władzę w 

Polsce decyzją z dnia 20 lutego 1951 roku nie skorzystał z prawa ułaskawienia. Na karę 

śmierci razem ze mną skazano też kilka innych osób - Łukasza 

Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Mieczysława Kawalca, Józefa 

Rzepkę oraz Józefa Batorego. W uzasadnieniu wyroku sąd ustalił, że: „[...] nielegalny 

związek Wolności i Niezawisłości był organizacją zbrodniczą stworzoną przez sanacyjno-

obszarniczą klikę, powołaną do walki z wyzwoloną klasą robotniczą i chłopstwem – 

organizacją stworzoną do walki ze Związkiem Radzieckim, organizacją, która z rozkazu i za 



 

 

pieniądze imperialistów amerykańskich dążyła do wywołania nowej wojny. [...] wszyscy 

oskarżeni w zaciekłej i ślepej nienawiści do ZSRR, Polski Ludowej i całego obozu demokracji 

i postępu nie cofali się przed żadną zbrodnią, bez wahania dopuszczając się zdrady własnej 

ojczyzny i wysługując się jawnym wrogom kraju przez podejmowanie dywersji i szpiegostwa. 

Droga zaprzaństwa i zdrady jaką przeszli oskarżeni od czasów, gdy stanowili jeszcze trzon 

kierowniczy AK na terenie województwa rzeszowskiego aż do momentu aresztowania – 

znaczona jest współpracą z hitlerowskim okupantem, skrytobójczymi mordami. 

[...] Oskarżeni rekrutują się z kół wyzyskiwaczy obszarniczo- kapitalistycznych i oficerów 

sanacyjnych – to ludzie bezpośrednio związani z aparatem ucisku klas i ten właśnie związek 

obszarników z sanacyjną Armią i niedobitkami kapitału zrodził zbrodnię przeciwko Polsce”.   

Byłem przerażony, a jednocześnie spokojny, bo wiem, że mogę z podniesioną głową spojrzeć 

na moje życie. Przed oczami jak w kalejdoskopie przemknęły mi lata dzieciństwa spędzone w 

Zagorzycach, koledzy z gimnazjum w Dębicy, obrona magisterki z prawa na UJ oraz cała 

moja działalność związana z polskim wojskiem – kurs w podchorążówce, kampania 

wrześniowa, i wreszcie działalność w konspiracji. Najpierw ZWZ potem AK, a następnie w 

BCH jako komendant obwodu Dębica i w końcu w WiN. O ironio, ja człowiek, który 

poświęcił większość swojego dorosłego życia ojczyźnie zostałem uznany za zdrajcę.  

To już koniec... Niech żyje Polska! 

 Karol Chmiel  

Łukasz Ciepliński  

Adam Lazarowicz  



 

 

Franciszek Błażej  

Mieczysław Kawalec  

Józef Rzepka  

Józef Batory  

W jaki sposób bohaterowie polskiego narodu spędzali ostatnie chwile swojego życia.  

Zgodnie z „porządkiem Mokotowa”, zarówno Karol Chmiel, jak i jego towarzysze 

ostatnią noc spędzili w pojedynczych celach, które zostały ulokowane w suterenach całego 

kompleksu więziennego. Służba więzienna odbierała wszystkim po kolei wszelakie drobiazgi, 

które mogłyby później ułatwić komuś identyfikację w razie odnalezienia ciał. Najpierw 

zawiązano wszystkim ręce z tyłu tułowia, później zaklejono usta plastrami. Zwieńczeniem 

całego procesu egzekucji żołnierzy wyklętych było prowadzenie ich do pobliskiego, drugiego 

budynku kompleksu, gdzie kazano im schodzić w dół schodami. Padały wówczas strzały 

celowane w tył głowy. Bezwładne ciała spadały jedno po drugim na sam dół po schodach, co 

zagwarantowało skuteczność całego procederu. Wyrok spełnił się w budynku więzienia 

Mokotowskiego dnia 1 marca 1951 roku o godzinie 20:15.  

 Pogrzebanie polskich bohaterów narodowych. 



 

 

Miejsca pochówku zwłok Karola Chmiela nie znaleziono do dnia dzisiejszego. Po 

przemianach ustrojowych, po latach poniżenia i oszczerstw postanowieniem Sądu 

Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 17 września 1992 ś. p. Karol 

Chmiel (wraz ze swoimi przyjaciółmi z Wolności i Niezawisłości) został zrehabilitowany, z 

uzasadnieniem, że działalność wyżej wymienionych miała miejsce na rzecz niepodległego 

bytu państwa polskiego.  

Przykład Karola Chmiela jasno pokazuje ówczesny model prawdziwego patrioty walczącego 

o niepodległość swojej ojczyzny oraz walczącego o lepsze jutro każdego z obywateli 

polskiego narodu. Postaci takich jak Karol Chmiel jest dużo więcej. Prezentują one właściwe, 

a przede wszystkim moralne postawy i wzorce przykładnego obywatela. Osoby te ryzykując 

życiem i w większości tracąc życie pozwoliły nam - współczesnemu pokoleniu – na życie w 

wolnym kraju, gdzie panuje ustrój demokratyczny i nikt nie narzuca nam tego co mamy 

robić, nie obowiązuje nas żadna cenzura słowa (jak miało to miejsce w komunistycznej 

Polsce, a także w środkach masowego przekazu z czasów wojennych) oraz gdzie nikt nie ma 

prawa narzucić nam swoich poglądów i przekonań. Dzięki ich poświęceniu obecnie żyjemy 

“w ludzkich warunkach”. Właśnie dlatego pamięć o nich nie może zostać zatarta i trzeba w 

każdy możliwy sposób i przy każdej możliwej sytuacji propagować ich działania, także po to, 

aby nigdy w przyszłości nie mógł zaistnieć tak zbrodniczy system jakim był komunizm. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Źródło informacji o życiu Karola Chmiela: 

https://www.solidarni.waw.pl/archiwum/ak/IVWiN/karol_chmiel.pdf 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Karol_Chmiel_(%C5%BCo%C5%82nierz) 

http://www.przywrocmypamiec.pl/pl/81061/0/Chmiel_Karol.html 
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