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STANISŁAW GIBEK
„PIEKARZ” 1920-1946
Wieluń – miasto na pograniczu Dolnego i Górnego
Śląska oraz Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej. To tutaj
działała jedna z najbardziej rozbudowanych partyzantek antykomunistycznych na terenie dzisiejszego
województwa łódzkiego, a w jej szeregach – Stanisław Gibek ps. „Piekarz”, który w 1946 roku został
przez ówczesne władze pozbawiony wolności, majątku, godności, a przede wszystkim życia. Po przeszło
70 latach udało się odnaleźć jego szczątki, zwrócić je
wciąż pogrążonej w żalu rodzinie i godnie pochować.

Stanisław Gibek (po prawej) podczas II wojny światowej
(z archiwum rodziny Gibków)

Pierwsze lata
Stanisław Gibek urodził się 16 stycznia 1920 roku w Gromadzicach, niewielkiej wsi
położonej w obecnej gminie Czarnożyły w powiecie wieluńskim. Był synem Szczepana i Marianny z d. Kościelnej, gospodarzy zamieszkujących w Gromadzicach wraz
z rodzicami. Miał przynajmniej piątkę rodzeństwa – Zofię (ur. 1908), Jana (ur. i zm.
1916), Edwarda (ur. 1922), Cecylię (ur. 1924) i Józefę (ur. 1926). Ukończył szkołę
powszechną w Gromadzicach, po czym rozpoczął przygotowanie do zawodu piekarza.

Wojenne losy
W czasie II wojny światowej, Stanisław Gibek został wysiedlony z rodzinnej wsi
i wraz z rodziną zamieszkał w Namysłowie. Aby przetrwać ciężkie okupacyjne
czasy, podjął wraz z ojcem pracę w piekarni, która należała do Niemca. Prawdopodobnie w Namysłowie zaangażował się w konspirację. Przypuszcza się, że jednostka, w której działał planowała wysadzenie miejscowego ratusza i zakładów
piwowarskich, co jednak zostało udaremnione przez Gestapo. Planujący akcję zostali ukarani poprzez wywózkę do obozów koncentracyjnych, bądź na roboty przymusowe do Niemiec. W relacjach występują rozbieżności, co do tego jak ukarany
za to został Gibek. Istnieją trzy wersje – wg pierwszej uniknął on wywózki dzięki wstawiennictwu swojego niemieckiego pracodawcy. Wg drugiej Stanisławowi
miało udać się zbiec wraz z siostrą z transportu w głąb Niemiec. Z kolei wg trzeciej
relacji Gibek został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, Władysławę Sójkę (ur. 1919). Para powróciła do kraju, jednak nie
zamieszkała razem – Władysława pracowała w gospodarstwie w Biestrzykowicach, zaś Stanisław wrócił do pracy w namysłowskiej piekarni. W międzyczasie
urodziło im się troje dzieci – Stanisława Kazimiera (ur. 1942), Ryszard Władysław
(ur. 1944) i Wiktoria (ur. 1945).
Podczas pobytu w Namysłowie (niem. Namslau), Stanisław wstąpił do Armii
Krajowej - został żołnierzem działającego w okolicach Namysłowa obwodu AK
„Reduta”, dowodzonego przez Stanisława Dąbrowskiego, bądź wg innych źródeł
przez por. Józefa Rabiegę „Ordona”. Po zakończeniu działań wojennych, w marcu
1945 roku, wziął ślub z Władysławą i zamieszkał z nią i dziećmi w Wodzicznej (powiat kępiński), gdzie rozpoczął pracę w upaństwowionym gospodarstwie. Prawdopodobnie jednak nie do końca pogodził się z nową powojenną rzeczywistością
i miał kontakt z poakowskim podziemiem, przez co interesował się nim Urząd Bezpieczeństwa. Być może utrzymywał kontakt z kolegami z AK.
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W oddziale „Otta”
W lipcu 1945 roku, Gibek został zatrzymany i osadzony w areszcie MO w Laskach
w powiecie kępińskim, na terenie którego funkcjonowało silne podziemie. Wkrótce
areszt został rozbity przez partyzantów z oddziału Franciszka Olszówki ps. „Otto”,
dzięki czemu Stanisław odzyskał wolność. Nie mógł już jednak powrócić do normalnego życia, w związku z czym wstąpił do oddziału „Otta”.
Oddział Franciszka Olszówki „Otta” powstał wiosną 1945 roku w powiecie kępińskim. Jego dowódca pochodził z Pisarzowic, podczas wojny został powołany
do służby w armii niemieckiej, z której zdezerterował i wstąpił do AK w Obwodzie
„Reduta”. W AK dosłużył się stopnia kaprala (awansowany w 1945 roku), jako dowódca oddziału partyzanckiego używał stopnia porucznika. Jego grupa odwoływała się do tradycji Armii Krajowej. Latem 1945 roku „Otto” nawiązał współpracę
z Wielkopolską Samodzielną Grupą Ochotniczą „Warta” – największą poakowską
organizacją w Wielkopolsce. We wrześniu 1945 roku jego żołnierze przeszli szkolenia zorganizowane przez oficerów WSGO „Warta”, którzy odgórnie zaplanowali też
cześć akcji zbrojnych.
Do końca 1945 roku liczący kilkudziesięciu żołnierzy oddział „Otta” był nieuchwytny dla UB. Była to zasługa dobrze zorganizowanej przez Olszówkę sieci wywiadowczej oraz pomocy udzielanej przez miejscową ludność. Grupa ta operowała
nie tylko w powiecie kępińskim, ale też w sąsiednich: kluczborskim, namysłowskim, sycowskim i wieluńskim.

Rozbicie aresztu w Kępnie
19 października 1945 roku „Otto” wraz ze swoim zastępcą, Stanisławem Pankiem
„Rudym” i Ireną Tomaszewicz „Danką”, zlikwidowali w restauracji kierownika PUBP
w Kępnie, ppor. Kazimierza Hetmana i jego podwładnego sierż. Mariana Tarkę. Akcja
ta spotkała się z brutalną odpowiedzią funkcjonariuszy kępińskiej bezpieki, którzy
natychmiast aresztowali właściciela restauracji i kilka osób przypadkowo przebywających tego dnia w lokalu. W nocy z 19 na 20 października, w trakcie śledztwa,
brutalnie je pobili, a następnie bestialsko zamordowali. Wzburzony tą zbrodnią
„Otto” miał osobiście zatelefonować z posterunku MO w Laskach do PUBP w Kępnie i zapowiedzieć swoją wizytę w sprawie pomordowanych. Miesiąc później dotrzymał obietnicy i w nocy z 22 na 23 listopada 1945 roku jego oddział liczący około
35 żołnierzy przeprowadził brawurową akcję na siedzibę kępińskiego PUBP. W jej
wyniku śmierć poniosło czterech funkcjonariuszy UB i jeden żołnierz sowiecki. Niestety przypadkowymi ofiarami ataku na urząd stała się żona kierownika Sekcji Walki
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Stanisław Gibek „Piekarz” jako partyzant oddziału „Otta”(po lewej) w 1945 roku
(z archiwum rodziny Gibków)
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z Bandytyzmem z dwójką nieletnich dzieci. Budynek urzędu został zdemolowany
i podpalony, a zgromadzone dokumenty śledcze zniszczone.
Ta głośna akcja, w której brał udział Stanisław Gibek „Piekarz” doprowadziła
do silnej mobilizacji sił bezpieczeństwa i wojska. Nękany przez żołnierzy KBW oraz
grupy operacyjne UB i MO oddział „Otta” wycofał się z końcem listopada na teren
powiatu wieluńskiego. Tam 29 listopada 1945 roku zajęto Bolesławiec, przeprowadzono rekwizycje w spółdzielni i rozbito posterunek MO. Podobną akcję powtórzono 14 grudnia 1945 roku w Lututowie. Trzeba zaznaczyć, że opanowanie Bolesławca miało również tragiczny skutek, jakim było zamordowanie żydowskiej rodziny
Kohnów i cywilów jadących autem. Szczęście opuściło partyzantów 17 grudnia
1945 roku, kiedy to w okolicy leśniczówki Dobrygość niedaleko Bolesławca oddział
w wyniku doniesienia agentury został rozbity przez żołnierzy z 14. pułku KBW z Poznania. Olszówka schronił się w swoich rodzinnych stronach niedaleko Sycowa,
natomiast dowództwo nad pozostałymi na ziemi wieluńskiej partyzantami przejął
Stanisław Panek „Rudy”. Niebawem, 8 lutego 1946 roku „Otto” zdradzony przez
swojego przyjaciela, Edwarda Jeziornego „Lisa”, wpadł w zasadzkę w Pisarzowicach i został zastrzelony przez oficera KBW

Stacja Czastary
Wiadomość o śmierci dowódcy wstrząsnęła „Rudym” i jego ludźmi. Po śmierci Olszówki to właśnie Stanisław Panek objął dowództwo największą grupą jego podkomendnych. Śmierć „Otta” oraz coraz częściej dochodzące ich informacje o licznych przestępstwach i rozbojach, a w szczególności gwałtach na kobietach, których
dopuszczali się sowieccy żołnierze, spowodowały, że 17 lutego 1946 roku, podczas
pobytu w Bolesławcu, „Rudy” podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji odwetowej.
Postanowiono zaatakować pociąg relacji Poznań – Katowice, którym podróżowali
także żołnierze sowieccy. Do ataku miało dojść na stacji w Czastarach, niewielkiej
miejscowości leżącej pomiędzy Kępnem a Wieluniem.
„Rudy” wykonanie tego zadania powierzył swemu zastępcy, Wiktorowi Wójcikowi „Wilczkowi”. Razem z nim udział w akcji mieli wziąć: Wacław Pisula „Sęk”, „Pieprzyk”, Zygmunt Tomaszewicz „Nietoperz”, „Jajkarz”, Stanisław Całka „Prędki”,
Stefan Urbański „Masarz”, „Rzeźnik”, Stanisław Gibek „Piekarz”, Edward Gruszka
„Golarz”, Józef Morga „Gajowy”, Roman Roszowski „Wiarus”, Edward Szemberski
„Lwowiak”, „Śmigus”, (N.N.) krawiec z Chruścina, „Leszek”, Mirosław Skiba „Przylepka”, Roman Sójka „Dudek”, Władysław Strzelczyk „Władek” oraz dwie kobiety – Helena Motyka „Dziuńka” i Irena Tomaszewicz „Danka”. 17 lutego partyzanci
opuścili Bolesławiec i wyruszyli w kierunku Czastar. Zaraz po przybyciu na miejsce
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udali się na zabawę taneczną w miejscowej szkole, gdzie „Wilczek” wylegitymował wszystkich bawiących się tam mężczyzn, chcąc tym samym sprawdzić czy nie
ma wśród nich funkcjonariuszy UB. W tym czasie „Lwowiak” i „Golarz” udali się
na stację kolejową, żeby sprawdzić rozkład jazdy i dowiedzieć się czy danym pociągiem faktycznie będą podróżować żołnierze sowieccy. Upewnili się również, że
nikt z telefonu na stacji nie poinformował UB o pobycie partyzantów w Czastarach.
W tym samy czasie „Prędki”, przebywający w dalszym ciągu na zabawie, wygłosił
antykomunistyczne przemówienie, w którym starał się przekonać zebranych, że
walka o wolność Polski trwa nadal i należy pomścić śmierć „Otta”. Na zakończenie
zaintonował Rotę, którą zaczęli śpiewać wraz z nimi wszyscy zebrani na sali. Kilku
partyzantów na wiwat strzelało ze swojej broni. O godzinie drugiej w nocy oddział
wyruszył na stację, na którą niebawem wjechał pociąg z sowietami.

Stacja w Czastarach
(ze zbiorów IPN)
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Oddział Stanisława Panka „Rudego”, wiosna 1946 roku
(ze zbiorów IPN)

Cała akcja trwała około pół godziny. Na miejscu rozstrzelano dziewięciu żołnierzy sowieckich. Dodatkowo dwóch Rosjan zostało rannych, a jeden z nich zmarł
zaraz po przewiezieniu do szpitala powiatowego w Kępnie.
Po załadowaniu na bryczkę zdobytych rzeczy, oddział dotarł do wyznaczonego miejsca zbiórki w Wiewiórce, gdzie „Wilczek” zdał „Rudemu” raport z przeprowadzonej akcji. „Wilczek”, „Wiarus”, „Dziuńka”, „Lwowiak” i „Danka” zostali na noc
w domu gospodarza Żurka. „Piekarz” i inni znaleźli schronienie gdzie indziej, co
okazało się być dobrym posunięciem, bowiem nad ranem gospodarz zbudził partyzantów i oznajmił, że gospodarstwo zostało okrążone przez wojsko. Żołnierze
„Rudego” próbowali się bronić. Po trwającej około czterdziestu minut strzelaninie,
na widok śmiertelnie postrzelonego „Wilczka”, partyzanci postanowili się poddać.
Helena Motyka, Irena Tomaszewicz, Edward Szemberski i Roman Roszowski
zostali aresztowani i przewiezieni do Bolesławca, a następnie do Wrocławia. Tam
funkcjonariusze WUBP prowadzili intensywne przesłuchania i śledztwo. Wyrok został ogłoszony 31 maja 1946 roku. Troje uczestników akcji w Czastarach – Helena Motyka, Edward Szemberski i Roman Roszowski – zostało skazanych na karę
śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze
przez przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wyroki wykonano 18 lipca
1946 roku w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.
Po śmierci „Wilczka”, „Rudy” swoim zastępcą mianował Stanisława Gibka. Według
niektórych źródeł „Piekarz” występował wówczas w stopniu kaprala. 7 marca 1946 roku
miała miejsce kolejna ich wspólna głośna akcja. Żołnierze „Rudego” pod Ochędzynem
zatrzymali kolumnę sowieckich ciężarówek i zarekwirowali znaczną sumę gotówki.
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U „Babinicza”
Oddział Stanisława Panka przez jakiś czas wchodził w skład Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Jeszcze w styczniu 1946 roku Gibek (występując wobec partyzantów
KWP jako „Feliks”) z rozkazu „Otta” nawiązał kontakt z ppor. Alfonsem Olejnikiem
„Romanem”, „Babiniczem”, który wkrótce zaczął tworzyć na tym terenie własny
oddział KWP. Po śmierci Olszówki „Rudy” podtrzymał chęć podporządkowania się
organizacji, jednak na skutek inspekcji w jego oddziale, która wykazała brak organizacji i dyscypliny w grupie, dowództwo KWP nakazało przekazanie dowództwa
Olejnikowi. Z tą decyzją, podkopującą jego autorytet jako dowódcy, nie zgodził się
„Rudy”. W zaistniałej sytuacji w kwietniu 1946 roku w pow. wieluńskim działały
dwa współpracujące ze sobą oddziały „Rudego” i „Babinicza”, którym rozkazem
dowódcy KWP kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” nadano wspólny kryptonim „Jastrzębie”.
W połowie kwietnia połączone oddziały, liczące łącznie ok. 40 partyzantów –
wśród nich także „Piekarz” – wyruszyły w stronę Radomska, by wziąć udział
w zaplanowanej przez dowództwo KWP , miały wziąć udział w akcji rozbicia
tamtejszego więzienia, zostały jednak zatrzymane pod Prusickiem przez oddział
KBW. W tej sytuacji „Warszyc” rozkazał „Rudemu” przeprowadzenie akcji rozbicia „z wielkim hukiem” posterunku MO w Pajęcznie, by w ten sposób odciągnąć
siły bezpieki od wycofujących się z Radomska partyzantów. Jednak zebranych
do tej akcji na zamku w Chruścinie podkomendnych „Rudego” rozproszył atak
sił bezpieki.
Na skutek tych niepowodzeń „Rudy”, nie mogąc sprostać wymaganiom dowódcy KWP i nie chcąc podporządkować się zwierzchnim strukturom oddał większość
podkomendnych pod dowództwo „Babinicza”, który działał jako dowódca oddziału
Służby Ochrony Społeczeństwa (SOS) „Jastrzębie” (później kryptonim zmieniono na
„Oświęcim”). Natomiast Stanisław Panek wraz z kilkoma partyzantami ponownie
działał samodzielnie. Wśród wybranych przez niego, najbardziej zaufanych podkomendnych był Stanisław Gibek.
Ukrywający się „Rudy” nadal uchodził wśród funkcjonariuszy bezpieki za groźnego przeciwnika. W połowie maja 1946 roku siły bezpieki z Wielunia i Kępna,
wsparte przez milicję i oddział sowiecki, liczące łącznie ok. 400 ludzi, przeprowadziły obławę w rejonie Bolesławiec-Chruścin-Wójcin. „Rudy” wraz z „Piekarzem”
i „Władkiem” ukrywali się wówczas w Chruścinie. Z trudem udało się wówczas
uciec: Panek i Gibek umknęli po rozciągniętym na siedem kilometrów pościgu,
a otoczony „Władek” próbował popełnić samobójstwo (ranny dostał się do niewoli). Wkrótce aresztowania dotknęły także innych podkomendnych „Rudego”. W tej
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trudnej sytuacji, zagrożony kolejnymi obławami oraz ścigany przez żandarmerię
„Babinicza” za dokonywanie napadów Stanisław Panek zaczął ukrywać się w dobrze znanych okolicach Bolesławca.

Aresztowanie i śmierć
W lipcu 1946 roku „Piekarz” wraz z Edmundem Gruszką „Golarzem” jechali konno
w kierunku lasu położonego w pobliżu Żdżar. Partyzanci nie zdawali sobie sprawy,
że las ten został okrążony przez funkcjonariuszy KBW z Wrocławia i PUBP z Wielunia. Tak wydarzenie to relacjonował po latach Gruszka w liście do syna „Piekarza”,
Ryszarda Gibka:
(…) w ten dzień jechaliśmy na koniach w stronę lasu w Żdżarach, a UB
obstawiło las i na nas czekali i w ten sposób wpadliśmy w zasadzkę. Jak
zaczęli do nas strzelać, to myśmy zeskoczyli z koni i udaliśmy się pieszo
z powrotem w stronę wioski. UB za nami strzelało, ja biegłem. Razem z ojcem byliśmy około 100 metrów od drogi, co idzie od Bolesławca do Czastar. Ojciec się złapał za brzuch, dostał z pewnością w plecy, bo miał ręce
skrwawione i kazał mi uciekać, bo UB było blisko nas i strzelało. Ojciec
chciał się zastrzelić, ale z pewnością stracił przytomność i w ten sposób
go złapali.
Gruszce udało się umknąć z zasadzki. Rannego „Piekarza” przewieziono do Bolesławca, gdzie umieszczono go na tamtejszym posterunku milicji. Kwestią sporną
jest stopień i charakter obrażeń doznanych przez „Piekarza” – mężczyzna, któremu
UB zleciło przewiezienie rannego zeznał, że był on ranny w nogi, z kolei inny aresztant twierdził, że słyszał, iż miał ciężką postrzałową ranę brzucha. Rannego Gibka
z Bolesławca przewieziono do Wielunia. Niestety, zamiast odstawić do szpitala,
zawieziono go do aresztu PUBP, gdzie był brutalnie przesłuchiwany i torturowany – bito go, przypalano ciało, wbijano szpilki i drzazgi pod paznokcie, rany posypywano solą. Funkcjonariusze UB chcieli, aby zdradził miejsca przechowywania
broni i adresy pozostałych konspiratorów. Milczenie Gibka potęgowało brutalność
przesłuchujących.
6 lipca 1946 roku, następnego dnia po pojmaniu, nagie zwłoki Stanisława Gibka
z widocznymi licznymi obrażeniami, zostały wyrzucone na śmietnik znajdujący się
na terenie wieluńskiego PUBP. Fakt ten trafił do wiadomości mieszkańców miasta
i spowodował zamieszanie, po którym na polecenie funkcjonariuszy ciało zakopano
na miejscowym cmentarzu w nieoznakowanym miejscu.
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Mapka z zaznaczonym miejscem postrzelenia „Piekarza”
podczas obławy pod Żdżarami sporządzona przez Edwarda Gruszkę
(za zbiorów OKŚZpNP)

Informacja o śmierci Stanisława Gibka w księdze dot. wypadków śmiertelnych
i uszkodzeń ciała prowadzonej przez Komendę Powiatową MO w Wieluniu
(ze zbiorów IPN)
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Władysława Gibek z dziećmi nad domniemanym grobem męża,
Stanisława Gibka na cmentarzu w Wieluniu
(z archiwum rodziny Gibków)

Rodzina zmarłego nigdy nie została poinformowana przez władze o jego
śmierci. Siostra „Piekarza” udała się do siedziby wieluńskiego PUBP, gdzie
udzielono jej tylko informacji, że brat służbowo zginął i służbowo zostanie pochowany, a zwłoki nie zostaną wydane. Nieoficjalne miejsce pochówku Stanisława zostało rodzinie zdradzone przez stajennego zatrudnionego w wieluńskim UB i grabarza.

Represje
Wobec żony Stanisława Gibka, Władysławy oraz ich dzieci w związku z jego działalnością partyzancką, Urząd Bezpieczeństwa stosował liczne represje. Ich dom był
częstokroć nachodzony przez funkcjonariuszy UB z Kępna. Podczas licznych rewizji
rekwirowano dokumenty dotyczące Stanisława Gibka, których nigdy już rodzinie
nie zwrócono. Poza dokumentami z domu zabrano też obrączki ślubne, zdjęcia,
garnitury i swetry Stanisława. Żona często była wzywana na przesłuchania, a także zatrzymywana za współpracę z oddziałem męża – tydzień spędziła w areszcie
UB w Kępnie. Rodzina została wyrzucona z mieszkania w Wodziczynie oraz pozbawiona możliwości uzyskania renty po zmarłym mężu i ojcu. W latach późniejszych
szykanowane były dzieci Gibka, które żyły z łatką dzieci bandyty i miały utrudniony
wstęp na studia.
12

Zdjęcie lotnicze cmentarza w Wieluniu z 1956 roku
(ze zbiorów WBH)

Poszukiwania
W związku z prowadzonymi przez Instytut Pamięci Narodowej poszukiwaniami
nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru niemieckiego i komunistycznego powołane zostało Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, do zadań którego na mocy ustawy
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz niektórych innych ustaw
z dnia 29 kwietnia 2016 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 749) art. 53, rozdz. 6a należy Poszukiwanie miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym
systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych
w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
Krótko po śmierci swoich bliskich poszukiwaniami ich grobów zajmowali się
już członkowie rodzin, którzy uzyskiwali różne informacje od pracowników UB czy
grabarza. Prowadziły one w jedno miejsce – na cmentarz rzymskokatolicki przy
ul. 3 Maja w Wieluniu. Tam właśnie, pod murem w południowej części tej nekropolii w kwaterze nr 12 zlokalizowano symboliczne groby pomordowanych żołnierzy:
Stanisława Gibka „Piekarza”, Mieczysława Olejnika „Szarego”, Alfonsa Olejnika
„Babinicza” oraz Leona Tomiczka i Stanisława Sobczaka. Rodziny w różny sposób
dowiedziały się o przypuszczalnym miejscu pogrzebania ich bliskich pod murem,
a następnie zaopiekowały się tymi miejscami i postawiły pomniki. Nie miały jednak
pewności, że właśnie w tych miejscach spoczywają szczątki ich krewnych. W ziemi
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Zeznanie córki wieluńskiego grabarza
(ze zbiorów OKŚZpNP w Łodzi)

Szkic sytuacyjny miejsca grzebania zwłok przez PUBP w Wieluniu
sporządzony na podst. relacji córki grabarza
(ze zbiorów OKŚZpNP w Łodzi)
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Informacja o pochowaniu zwłok Antoniego Błacha ps. „Mucha” na cmentarzu w Wieluniu
przesłana przez WUBP w Łodzi do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
(ze zbiorów IPN)

mogły znajdować się bowiem również szczątki innych partyzantów zabitych przez
funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Wieluniu. Liczne relacje
mieszkańców Wielunia wskazują, że teren wzdłuż tego muru był miejscem, w którym milicjanci i funkcjonariusze UB potajemnie chowali ciała straconych oraz pomordowanych żołnierzy drugiej konspiracji. Ich ciała były zwożone z terenu powiatu.
Jako pierwszy o tym, że prawdopodobnym miejscem pochówków jest wieluński cmentarz pisał Ksawery Jasiak z delegatury IPN w Opolu. Dokumenty o tym
znalazł także Bogdan Peczka. Miejsc pochówku próbowali szukać także wspólnie
z Peczką w latach 90. kombatanci i oni też typowali Wieluń.
Jedną z osób, która potwierdziła ten fakt była córka ówczesnego grabarza, któremu UB kazało kopać groby dla swoich ofiar. Na wieść o kolejnym zleceniu dla
ojca, kierowana ciekawością obserwowała jeden z takich potajemnych pochówków
z ukrycia, o czym opowiedziała w latach 90. podczas śledztwa dot. zamordowania
Stanisława Gibka prowadzonego przez prokuratorów Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
Informacje o tym, jakoby wieluńskie UB grzebało swoje ofiary na lokalnym cmentarzu potwierdzają również nieliczne dokumenty przez nich wytworzone. W aktach
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spraw dot. poszczególnych śledztw czy osób można w pojedynczych przypadkach
natrafić na informacje, że dana osoba została pochowana na wieluńskim cmentarzu.
Można znaleźć również informacje, że ranni partyzanci, oraz ciała poległych
podczas akcji bezpieki, były przywożone do szpitala powiatowego w Wieluniu.
W tym samym szpitalu przeprowadzano sekcje zwłok – wzmianki na ten temat
znajdują się w księgach przyjęć szpitala. Fakt, że znajduje się on w bliskiej odległości od cmentarza, pozwala przypuszczać, że po przeprowadzonych badaniach ciała
właśnie tam trafiały.
Temat potajemnych pochówków partyzantów z Ziemi Wieluńskiej był szczególnie bliski Iwonie Chowańskiej, pracującej wówczas w pionie poszukiwań
wrocławskiego oddziału IPN oraz Dariuszowi Żurkowi, w którym zainteresowanie tematyką podziemia niepodległościowego rozbudził ojciec – Jan Żurek
„Groźny”, członek oddziału „Rudego”. Bardzo dużo informacji i materiałów dot.
losów wieluńskich Żołnierzy Wyklętych zgromadził Krzysztof Pięciak z oddziału
IPN w Krakowie. Dzięki współpracy wrocławskiego oddziału IPN z pracownikami pionu poszukiwań w łódzkim oddziale – dr. Krzysztofem Latochą i Aleksandrą Szafrańską-Dolewską, można było w końcu podjąć decyzję o przeprowadzeniu prac ekshumacyjnych, które pomogłyby zweryfikować krążące od lat
informacje.

Odnalezienie
We wrześniu 2018 roku, po uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń i dopełnieniu formalności, zdecydowano się na ekshumację grobów, w których rzekomo miały spoczywać szczątki Stanisława Gibka i innych żołnierzy. Ekshumacja
z typowanego grobu Gibka została objęta śledztwem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi. Do końca nie było
pewnym czy faktycznie uda się odnaleźć szczątki partyzanta. Po pierwsze nie
miano pewności, że miejsce, które przed laty wskazała rodzina było właściwym. Po drugie – grób ten został już przekopany, ponieważ pochowano w nim
kolejne trzy osoby. W 1974 roku na potencjalnym miejscu pochówku syna, została pochowana jego matka, Marianna Gibek, zaś w latach 2005 i 2017 – jego
siostra z mężem.
17 września 2018 roku, historycy, archeolodzy i antropolodzy z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz wolontariusze (Dariusz Żurek, Artur Panek, Bartosz
Smolis, Tomasz Kokot), po uprzedniej ekshumacji górnych pochówków, natrafili
na dnie grobu, w jego północnej części, w specjalnie wykopanym dołku, na kości
ludzkie. Zostały one przemieszane i wtórnie złożone w narożniku jamy grobowej
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Grób rodziny Gibków i Walczaków na cmentarzu parafialnym w Wieluniu,
w którym miały spoczywać również szczątki Stanisława Gibka
(ze zbiorów IPN)

podczas przygotowywania przestrzeni pod kolejny pochówek. Można było stwierdzić, że pochodzą od jednej osoby.
Po wydobyciu szczątki zostały poddane oględzinom antropologicznym, w wyniku których ustalono, że należą one do mężczyzny zmarłego między 25 a 30 rokiem
życia. Stwierdzono obecność uszkodzeń tkanki kostnej w obrębie miednicy i kości łonowej – były to urazy przyżyciowe, bez śladów gojenia, a więc powstałe tuż
przed śmiercią – być może w wyniku pobicia. Kolejnym etapem było przekazanie
szczątków do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu celem dokonania oględzin sądowo – lekarskich. Dzięki pracy genetyków udało się potwierdzić, że odnalezione szczątki faktycznie należały do
Stanisława Gibka.
17 czerwca 2019 roku, podczas uroczystej konferencji w Pałacu Prezydenckim,
podczas której wręczano noty identyfikacyjne członkom rodzin odnalezionych ofiar
dwóch totalitaryzmów – niemieckiego i komunistycznego – ogłoszono także identyfikację szczątków Stanisława Gibka „Piekarza”. W obecności Prezesa IPN, dr. Jarosława Szarka oraz jego zastępcy, a równocześnie dyrektora Biura Poszukiwań
i Identyfikacji IPN, dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, notę identyfikacyjną odebrała
Wiktoria Noculak, córka zamordowanego.
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Dr Magdalena Krajewska, antropolog z BPiI IPN w trakcie badania grobu
na cmentarzu parafialnym w Wieluniu we wrześniu 2018 roku
(ze zbiorów IPN)

Przemieszane kości ludzkie, odnalezione w północnym narożniku jamy grobowej
(ze zbiorów IPN)
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Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk wręcza notę identyfikacyjną i portret Stanisława Gibka
ps. „Piekarz” jego córce, Wiktorii Noculak, podczas konferencji identyfikacyjnej
w czerwcu 2019 roku
(ze zbiorów IPN)

30 października 2019 roku Stanisław Gibek „Piekarz” spoczął ponownie na
cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. 3 Maja w Wieluniu – ty razem jednak jego
pochówek miał uroczysty charakter. Żołnierza pożegnała rodzina, oficjele, mieszkańcy miasta, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej – wszystko to przy
asyście wojskowej.

Nadal poszukiwani żołnierze podziemia
antykomunistycznego
Po przeszło 70 latach Stanisław Gibek odzyskał tożsamość i godność. Niestety
nie był on jedynym, który stracił życie w walce o wolną ojczyznę. Wielu jemu podobnych, wyznających te same wartości i walczących w słusznej sprawie przeciwko wspólnemu wrogowi nadal spoczywa w bezimiennych mogiłach.
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Lista ofiar aparatu bezpieczeństwa z ziemi wieluńskiej jest długa i zawiera
ok. 50 nazwisk. Są to żołnierze działającego na tym obszarze oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego ppor. Alfonsa Olejnika „Babinicza”, oddziału AK „Tartak” pod dowództwem Stanisława Panka „Rudego” oraz tzw. trzeciej komendy
KWP Jana Małolepszego „Murata”. Zostali on straceni na mocy wyroków Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi czy też polegli w terenie w walce i obławach.
O wielu z nich możemy powiedzieć tylko „NN” i nigdy nie poznamy ich personaliów, o wielu nie dowiemy się już w ogóle.

Poniżej prezentujemy listę ofiar PUBP z Wielunia w kolejności chronologicznej.
1945
▶ Feliks Bociąga – zginął 20.12.1945 roku w Działoszynie, zastrzelony przez patrol MO z Działoszyna podczas próby przepłynięcia Warty.

1946
▶ Jan Woźniak – żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”, zabity w Wieluniu
podczas akcji pościgowej 12.01.1946 roku.
▶ NN – zginął 13/15.01.1946 roku w Mieleszynie zabity podczas obławy, jego ciało
zabrali towarzysze.
▶ Józef Rodak ps. „Józek” – ur. 15.03.193? roku w Bolesławcu syn Józefa
i Marii, zamieszkały we wsi Chróścin gm. Bolesławiec, żołnierz oddziału „Otta”.
08/11.02.1946 roku poległ w Bolesławcu podczas akcji na posterunek MO – „zastrzelony leżał z bronią maszynową”.
▶ Wiktor Wójcik ps. „Wilczek” – żołnierz oddziału „Otta”, a później zastępca Stanisława Rudego „Panka”, poległ 18.02.1946 roku w starciu z grupą operacyjną KBW
z Oleśnicy i UB z Wrocławia we wsi Wiewiórka.
▶ Bohdan Iwanow – ur. 01.04.1925 roku, syn Franasiewa i Ifracyjnej (?), zamieszkały we wsi Chruścin, członek oddziału „Rudego”. 26.02.1946 roku został ciężko
raniony przez pluton operacyjny MO pod Bolesławcem, zmarł 28.02.1946 roku
w wieluńskim szpitalu.
▶ Zygmunt Tomaszewicz ps. „Nietoperz” – ur. 23.10.1921 roku we wsi Rychtal,
syn Władysława i Heleny, zamieszkały we wsi Ignacówka, żołnierz oddziału „Otta”,
dowódca patrolu w oddziale Stanisława Panka „Rudego”. Poległ 09.03.1946 roku
w starciu z grupą operacyjną MO i UB, wspieraną przez oddział sowiecki w gajówce
w Starym Ochędzynie.
▶ Jan Żurawski ps. „Słoń” – żołnierz oddziału Grupa Dywersyjna AK „Błyskawica”,
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17.03.1946 roku w okolicach Janowa pod Złoczewem wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez KBW i UB Wieluń, ranny został wzięty do niewoli i skierowany do
wieluńskiego szpitala, gdzie zmarł. Przewieziony do Wielunia. Ranny został skierowany przez funkcjonariuszy UB do szpitala, gdzie zmarł.
▶ sierż. Henryk Karpiński ps. „Tarzan” – ur. 30.12.1922 roku w Ozorkowie, syn Jana,
żołnierz Grupy Dywersyjnej Armii Krajowej „Błyskawica”, poległ 18.03.1946 roku
w okolicach Janowa pod Złoczewem w wyniku zasadzki UB i KBW.
▶ Stanisław Sobczak – ur. 21.07.1922 roku we wsi Galewice (pow. wieruszowski),
syn Kazimierza Sobczaka i Marianny z Jeziornych, więzień obozów koncentracyjnych. W 1946 r. partyzant oddziału Stanisława Panka „Rudego”, został zastrzelony przez funkcjonariuszy UB 04.04.1946 roku w lesie koło wsi Pędziwiatry i Głaz
(gm. Galewice).
▶ Leon Tomiczek – ur. 25.03.1920 roku we wsi Tokarzew (pow. ostrzeszowski), syn
Andrzeja Tomiczka i Józefy z Tokarskich, został zastrzelony przez funkcjonariuszy UB 04.04.1946 roku w lesie koło wsi Pędziwiatry i Głaz (gm. Galewice), zwłoki
zostały zabrane przez grupę operacyjną UB z Wielunia i pochowane na cmentarzu
w Wieluniu pod murem.
▶ Józef Morga ps. „Gajowy” – żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”, został zabity w czasie pościgu 28.04.1946 roku w Przychodach (gm. Naramice) w czasie starcie z funkcjonariuszami PUBP i żołnierzami Armii Czerwonej.
▶ NN ps. „Władek” – pochodził ze wsi Piaski (gm. Bolesławiec), żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”, został zabity w czasie pościgu 28.04.1946 roku
w Przychodach (gm. Naramice) w czasie starcie z funkcjonariuszami PUBP i żołnierzami Armii Czerwonej.
▶ Jan Szczerbowski ps. „Amerykanin” – ur. 01.08.1921 roku w Broughton (USA),
syn Ignacego i Marii. W 1945 roku działał w organizacji w Małopolsce. Ranny podczas aresztowania, umieszczony w szpitalu, skąd zbiegł i dołączył do oddziału Stanisława Panka „Rudego”. Zginął 28.04.1946 roku w Przychodach (gm. Naramice)
podczas obławy funkcjonariuszy PUBP Wieluń i żołnierzy Armii Czerwonej.
▶ Wiktor Wypych ps. „Wiktor” – ur. 24.05.1922 roku we wsi Mielczyn, syn Walentego i Marii Domagały, zamieszkały w Kłobucku, żołnierz oddziału Stanisława Panka
„Rudego”, został zabity 04.05.1946 roku w Wieluniu.
▶ Hieronim Dudek – żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”, został zabity
04.05.1946 roku w czasie pościgu.
▶ Stefan Urbański ps. „Rzeźnik” – żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”,
został zabity 04.05.1946 roku.
▶ Jan Jankowski ps. „Tryplarz” – żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”,
został zabity 07.05.1946 roku.
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▶ Stefan Mordal – mieszkał w Raciszynie (gm. Działoszyn), został zastrzelony
06.06.1946 roku przez patrol WP w lesie koło Działoszyna, w chwili śmierci lat 26.
▶ Józef Wojewódka ps. „Orzechowski” – żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”, poległ 14.06.1946 roku w czasie akcji.
▶ Bolesław Kijek – 05.07.1946 roku został w Bolesławcu „postrzelony przez Wojsk.
Gr. Oper. Rannego odstawiono do Szpitala w Wieluniu”.
▶ kpr. Adam Wiktor ps. „Wichura” – ur. 12.06.1914 roku we wsi Załęcze Małe, syn
Piotra i Marianny, żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”, dowódca drużyny
w oddziale KWP „Jastrzębie”, „Oświęcim”. Poległ 24.07.1946 roku w obławie UB
i MO w lesie pod Parzymiechami.
▶ NN, NN, NN – zastrzeleni 24.07.1946 roku w czasie w okolicach Olesna,.
▶ Stanisław Panek ps. „Rudy” – ur. 08.09.1924 roku w Czeladzi, syn Pawła i Joanny z d. Jarkiewicz, dowódca oddziału zbrojnego, został zabity 10.08.1946 roku
w akcji MO i UB z Wielunia w okolicy Wójcina. Zwłoki przewieziono do Wielunia, gdzie 11.08.1946 roku biegły Sądu Grodzkiego w Wieluniu dokonał oględzin
zwłok.
▶ Stefan Grzesiak ps. „Zdzich” – żołnierz oddziału Stanisława Panka „Rudego”,
10.08.1946 roku został zabity w akcji MO i UB z Wielunia w młynie Papiernia koło
Wójcina. Zwłoki przewieziono do Wielunia, gdzie 11.08.1946 roku biegły Sądu
Grodzkiego w Wieluniu dokonał oględzin zwłok.
▶ Mieczysław Graczyk – partyzant oddziału KWP Adama Dulęby „Jura”, został
zabity 12.08.1946 roku przez funkcjonariuszy PUBP z Wielunia we wsi Lipie koło
Kiełczygłowa.
▶ kpr. Mieczysław Olejnik ps. „Szary” – ur. 10.05.1923 roku w Skomlinie, syn Jana
i Zofii, dowódca drużyny i żandarmerii w oddziale KWP dowodzonym przez jego
brata „Babinicza”. Zginął śmiercią samobójczą 22.09.1946 roku w Skomlinie otoczony przez patrol MO.
▶ Józef Ignasiak – 23.09.1946 roku „we wsi Załęcze Małe (Mierzyce) dokonał samobójstwa przez zastrzelenie się z nielegalnie posiadanej broni” – miał 33 lata.
▶ Eryk Matuszczyk ps. „Kozak” – ur. 30.06.1926 roku , syn NN i Marii, pochodził
z Przedmościa (gm. Praszka), żołnierz oddziału Alfonsa Olejnika „Babinicza”. Zginął 09.11.1946 roku zastrzelony przez milicjantów na stacji kolejowej w Praszce.
▶ Adam Skoczylas ps. „Grom”, „Kruszyna” – żołnierz KWP, został zastrzelony
przez funkcjonariusza ORMO 22.11.1946 roku w Folwarku Rudneckim.
▶ Tadeusz Olejnik ps. „Kapsel” – ur. 03.04.1926 roku w Wójcinie, syn Piotra i Stefanii, żołnierz oddziału Alfonsa Olejnika „Babinicza” i Stanisława Panka „Rudego”,
aresztowany 10.08.1946 roku, wyrokiem WSR w Łodzi został skazany na karę
śmierci, wyrok wykonano 11.12.1946 roku w Wieluniu.
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▶ Bronisław Perlak ps. „Kogut” – ur. 26.09.1922 roku w Wójcinie, syn Apolinarego i Bronisławy, żołnierz oddziału Alfonsa Olejnika „Babinicza” i Stanisława Panka
„Rudego”, aresztowany 10.08.1946 roku, wyrokiem WSR w Łodzi został skazany na
karę śmierci, wyrok wykonano 11.12.1946 roku w Wieluniu.
▶ Stefan Łuszczyk ps. „Karp” – żołnierz KWP, został śmiertelnie postrzelony
26.12.1946 roku przez funkcjonariusza MO we wsi Osjaków.
▶ Kosylak (?) – został zastrzelony 22.12.1946 roku przy próbie rozbrojenia grupy
ORMO w folwarku Raducia.

1947
▶ Adam Dolik – ur. 01.11.1906 roku we wsi Bojanów, syn Jana i Elżbiety, członek PSL, współpracownik i magazynier broni oddziału Alfonsa Olejnika „Babinicza”, wyrokiem WSR w Łodzi został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano
18.01.1947 roku w Wieluniu.
▶ plut. Jan Wyrembak ps. „Wilga” – ur. 12.09.1915 roku w Niemczech, syn NN
i Józefy, podoficer rezerwy 78. pp, żołnierz AK na Wileńszczyźnie (ps. „Niedopytalski”), podoficer broni i dowódca drużyny w oddziale KWP „Babinicza”. Aresztowany, wyrokiem WSR w Łodzi został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano
18.01.1947 roku w Wieluniu.
▶ Stanisław Krys – zamieszkały w Kaczkach/Kawkach (gm. Galewice),
28.01.1947 roku został postrzelony przy próbie wylegitymowania w miejscowości
Kawki, zmarł w drodze do szpitala.
▶ Antoni Błach ps. „Mucha” – syn Ignacego i Marii, zamieszkały w miejscowości
Bieniec (gm. Mierzyce, pow. wieluński), żołnierz oddziału Alfonsa Olejnika „Babinicza”, zginął 30.01.1947 roku w Wapienniku podczas obławy PUBP Wieluń. Pochowany na cmentarzu w Wieluniu.
▶ Stanisław Żółtaszek ps. „Siwy” – żołnierz oddziału A. Olejnika „Babinicza”, zginął 30.01.1947 roku w Wapienniku podczas obławy PUBP Wieluń.
▶ ppor. Jan Siewiera ps. „Wicher” – ur. 09.05.1922 roku w Kuźnicy Kaszewskiej,
syn Stefana i Franciszki, partyzant NSZ-AK, absolwent konspiracyjnej podchorążówki, zastępca dowódcy oddziału KWP „Oświęcim”. Ciężko ranny 29.01.1947 roku
w Szczepanach podczas zasadzki PUBP Wieluń, aresztowany w wyniku obławy,
zmarł podczas przesłuchania.
▶ Antoni Szyguda – zamieszkały w Szymkowiczach, 15.04.1947 roku został zastrzelony na stacji Szymkowicze po użyciu broni.
▶ Leon Foriasz ps. „Longin” – ur. 03.01.1920 roku, żołnierz KWP, został ranny
30.10.1947 roku we wsi Raczyn w czasie akcji UB i MO Wieluń, po przewiezieniu do
urzędu zmarł.
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▶ Józef Skoczylas ps. „Miś”, „Burza” – ur. 17.09.1927 roku we wsi Raduszyce,
syn Wincentego i Agnieszki, żołnierz KWP, został zatrzymany 08.10.1947 roku,
wyrokiem WSR w Łodzi został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano
29.11.1947 roku w Wieluniu.
▶ Józef Małolepszy ps. „Brzoza” – ur. 13.05.1920 roku we wsi Kraszkowice, syn
Antoniego i Zofii, żołnierz KWP, pełnił funkcję łącznika między oddziałami, został zatrzymany 08.10.1947 roku, wyrokiem WSR w Łodzi został skazany na karę
śmierci, wyrok wykonano 29.11.1947 roku w Wieluniu.

1949
▶ Stefan Krzemianowski – ur. 28.09.1919 roku we wsi Niemierzyn, syn Piotra i Marii, żołnierz KWP, łącznik „Murata”, 13.03.1949 roku popełnił samobójstwo we wsi
Okalew/Staropole podczas okrążenia przez KBW.
▶ Stefan Janik ps. „Warta” – ur. 08.06.1905 roku, syn Piotra, żołnierz KWP, został
zabity 28.07.1949 roku w akcji na terenie powiatu wieluńskiego.
▶ Jan Krzywański ps. „Sęk”, „Złotnik”, „Jankiel” – ur. 14.12.1911 roku w Dobrosławie, syn Stanisława i Marianny, żołnierz KWP, dowódca oddziału zbrojnego,
kwatermistrz KWP, został zatrzymany 12.02.1949 roku, wyrokiem WSR w Łodzi
został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 13.09.1949 roku w Wieluniu.
▶ Tadeusz Szymański ps. „Manifest”, „Wierszuł” – ur. 02.12.1924 roku w Augustynowie, syn Leona i Stanisławy, żołnierz KWP, został zatrzymany 11.02.1949 roku,
wyrokiem WSR w Łodzi został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano
13.09.1949 roku w Wieluniu.
▶ Władysław Dwornik ps. „Synek” – ur. 13.09.1927 roku we wsi Ugoda Niemieszyńska, syn Stanisława i Antoniny, żołnierz KWP, dowódca oddziału zbrojnego
krypt „Dzwon”, został zabity 30.09.1949 roku w czasie akcji zbrojnej UB i KBW we
wsi Kolonia Oleśnicy k. Złoczewa
▶ Franciszek Karbowiak ps. „Dąbek” – żołnierz KWP, został zabity 30.09.1949 roku
w akcji zbrojnej UB i KBW we wsi Kolonia Oleśnicy k. Złoczewa.
▶ Jan Tomaszewski ps. „Rudek” – ur. 16.05.1925 roku we wsi Sudoły, syn Józefa
i Marianny, żołnierz KWP, 02.10.1949 roku został zabity w akcji we wsi Mielcuchy.
▶ Stanisław Gwiazda ps. „Witek” – ur. 21.03.1926 roku we wsi Naramice, syn
Franciszka i Petroneli, żołnierz KWP, 19.10.1949 roku został zabity w akcji we wsi
Okalew lub Czastary, ciało przewieziono do PUBP w Wieluniu.

1951
▶ Jan Kwapisz ps. „Lis-Kula” – ur. 30.06.1926 roku we wsi Rejnów, syn Władysława i Felicji, żołnierz KWP, oficer łącznikowy „Warszyca”, kwatermistrz w stopniu
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por. „Murata”, dowódca oddziału krypt. „Drzymała 3”, poległ 21.07.1951 roku we
wsi Huta Czarnożylska podczas zasadzki zorganizowanej przez UB.

W tym miejscu pragniemy zaapelować do WSZYSTKICH, którzy mieli zaszczyt
mieć w rodzinie Żołnierzy Wyklętych oraz do tych, którzy takie rodziny znają.
Pomóżcie nam przywrócić tożsamość naszych Bohaterów!
Osoby pragnące przekazać swoje DNA lub uzyskać bliższe informacje prosimy
o zgłoszenie się do Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie za pośrednictwem numeru telefonu:
797 89 13 97 lub e-mail: genetyka@ipn.gov.pl
lub
Wieloosobowego Stanowiska ds. Poszukiwań i Identyfikacji, Oddział IPN w Łodzi
tel. (42) 616-27-56
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