KONKURS HISTORYCZNY
„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowany przez ŚZŻAK
Okręg Zamość.

WSPOMNIENIA CÓRKI DANIELI
SZELEWICZ O OJCU
STANISŁAWIE SKIBIE ps.„ZAJĄC”

Praca powstała w oparciu o relację ustną – wywiad.

Strona

Pracę wykonała: JULIA SOLUCH – klasa VI, Zespół Szkół Publicznych w Suścu;
opiekun – Anna Rojek
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„Ocalałeś nie po to, aby żyć, masz mało czasu, trzeba dać świadectwo…” (Z.Herbert)

–Dzień dobry. Czy możemy porozmawiać z Panią na temat ojca Pani – Stanisława Skiby,
żołnierza AK?
– Tak, proszę. Cieszę się, że młodzież interesuje się w dzisiejszych czasach przeszłością
naszego narodu i chce rozmawiać z nami, starymi ludźmi.
– Czy może nam Pani opowiedzieć o tej przeszłości w oparciu o życie i działalność swego
ojca? I czy może nam Pani udostępnić dokumenty, które stanowią zapewne dla Pani
ogromną wartość rodzinną?
– Tak, jeśli wykorzystacie to odpowiednio, to z przyjemnością. Na początku zapoznam was
z najważniejszymi faktami z życia mojego ojca, które mam tu spisane:

Dane osobowe:
Stanisław Skiba – Żołnierz AK
Urodzony 14 kwietnia 1909 roku
w Suścu
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 przełom 1941/42 pomagał wraz z mieszkańcami
oddziałom partyzanckim, które formowały się w okolicach Suśca
 1942r. – wstąpił do Armii Krajowej
 11 września 1942 r. – aresztowany przez gestapo za przynależność do organizacji
podziemnej „Armii Krajowej”
 11IX-24XI 1942 – więziony przez gestapo w Zamościu
 25 listopad 1942 r. – wywózka aresztantów do Lublina na Zamek
 areszt w Lublinie do 2 lutego 1943 roku,
 3 luty 1943 roku – wywózka aresztantów do obozu w Oświęcimiu
 czerwiec 1943 – lipiec 1943 wywieziony w głąb Rzeszy do Mauthausen – Guzen
 pobyt w obozie pracy w Eizenerc od lipca 1943
do czerwca 1944
 pobyt w Ebensse od czerwca 1944 do 6 maja 1945
 odzyskanie wolności - 6 maja 1945 po wkroczeniu
armii amerykańskiej
 Powrót z Niemiec - 18 sierpień 1945
 Przynależność do Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację
 Odznaczenie Medalem Zwycięstwa Wolności – 1959
 XI 1950 – aresztowany przez UB, przetrzymywany
w tzw. „Smoczej jamie” w Tomaszowie, a następnie
więziony w Zamościu
 26 marca 1952 – powrót z więzienia
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Ważne wydarzenia:
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–Pani ojciec miał 30 lat, gdy wybuchła wojna. Czy już wtedy wstąpił do konspiracji?
–Pierwsze dwa lata wojny spędził wraz z sąsiadami nad zorganizowaniem się, chcieli dalej służyć.
Był bardzo odpowiedzialnym człowiekiem. Gdy tylko zaczęły się formować na naszych terenach
na przełomie roku 1940/41 oddziały partyzanckie, to mój ojciec do nich wstąpił. Przysięgę złożył
w maju 1942 roku. Miał wtedy 33 lata, żonę i troje dzieci. Rodzina go nie zatrzymała, gdyż już
z domu rodzinnego wyniósł patriotyczne wychowanie. A ja wraz z moim rodzeństwem i moimi
dziećmi dalej to kultywuję.
– Czy ojciec rozmawiał z rodziną o tym, co się dzieje w lesie?
– Raczej nie. Mój ojciec był człowiekiem bardzo ostrożnym, może wyniósł tę ostrożność z wojska,
ale pamiętam, że często unikał rozmów z nieznajomymi lub ciekawskimi. Wielką podejrzliwość
zawsze zachowywał w kontaktach z ludźmi, tę cechę zachował do końca życia, a szczególnie
uzewnętrzniła się ona po powrocie z więzienia w 1952 roku. Znał schemat organizacji AK, jej
powiązania i kontakty, dlatego nie chciał się z niczym zdradzić, aby też nie narazić kolegów
i rodziny.
–Za co Pani ojciec był odpowiedzialny w organizacji?
– Na początku w organizacji podziemnej AK mój ojciec pełnił funkcję szeregowego, był
magazynierem broni. Tam był taki bunkier w lesie i on musiał pilnować tej broni, tak się
zobowiązał. Ojciec był już przeszkolonym wojskowym, gdyż przed wojną odbył służbę wojskową,
dlatego zobowiązał się do przygotowywania innych żołnierzy do zdobywania i przechowywania
broni oraz amunicji dla powstałego oddziału partyzanckiego, którego dowódcą był Władysław
Bartosiński, ps. „Kat”. Wtedy też mój ojciec otrzymał pseudonim „Zając”.
– Czy może nam Pani powiedzieć, jak wyglądało życie ojca w konspiracji?
–Mieszkaliśmy blisko posterunku policji, dlatego działalność ojca, jak i innych była bardzo
niebezpieczna. Musieli działać ostrożnie. Większość działających w konspiracji mężczyzn
zatrudniła się w lesie jako robotnicy, aby nie wzbudzać podejrzeń ich częstego przebywania poza
domem. Każdy z nich mógł wtedy dłużej i częściej przebywać w lesie. Ojciec odpowiedzialny za
broń, kontrolował w ten sposób sytuację z magazynami broni, które tam się znajdowały. Wtedy też
były już pierwsze zrzuty radzieckie, jak pamiętam wszyscy mieli się na baczności.
– Czy zachowana ostrożność ojca uchroniła go od donosicieli?
– Niestety nie. Jego przezorność nie trwała długo, bo we wrześniu 1942 roku został aresztowany
przez gestapo.
– Czy pamięta Pani, jak wyglądało aresztowanie ojca? Czy nastąpiło to w domu, czy w lesie?
–Pamiętam ten dzień, jak żaden. Wtedy aresztowano z trzech graniczących ze sobą wiosek: Suśca,
Paar i Oseredka 24 partyzantów. Każdy zachodził w głowę, kto zdradził? Ludzie później doszli, że
denuncjatorem był Szczepan Białota, który jak się okazało, też znalazł się wśród aresztowanych.
Białota nie miał niestety pełnego rozeznania w sytuacji tworzącej się partyzantki. Spotkała go
potem zasłużona kara, bo gdy Niemcy go wypuścili na wolność, zginął z rąk partyzantów za
zdradę. No cóż, jeśli chodzi o mojego ojca, to pamiętam jak dziś. Była godzina 5.00 rano, gdy nasz
dom obstawili Niemcy. Wszyscy byliśmy tej nocy niespokojni i wydaje mi się, że ojciec
przeczuwał, że coś się stanie, gdyż inaczej nas żegnał na dobranoc. Pamiętam, jak rano Niemcy
weszli do mieszkania i kazali się tacie szybko ubierać. Ojciec ubrał się szybko w to, co miał pod
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ręką. Nie pomyślał, a może nie zdążył, żeby wziąć choć kromkę chleba. Byliśmy poruszeni
i przestraszeni, ale zabronili nam dzieciom się do niego zbliżać. Zabronili nam również płakać,
powiedzieli, że ojciec niedługo wróci do domu, może nawet na obiad. Gdy za ojcem i Niemcami
zamknęły się drzwi rozpaczałam bardzo, strach i żal rozrywał mi serce, dlatego moja mama, by
mnie uspokoić i bym mogła jeszcze zobaczyć ojca, wcisnęła mi wtedy skibkę chleba do ręki
i kazała szybko w jakiś sposób przekazać go ojcu. Dziś wiem, że zdawała sobie sprawę, co czeka
ojca i nas. Ja żyłam chwilą, szybko pobiegłam za samochodem, który zatrzymał się przy
następnym aresztowanym. Zbliżyłam się do samochodu ze łzami w oczach, ale stojący na straży
tam Niemiec nie był złośliwy, pozwolił mi ten chleb rzucić ojcu na samochód. Wydarzenie to
zapamiętałam na całe życie, później ojciec często wracał w swych opowieściach do tego zdarzenia,
gdyż jak mówił, wtedy wydawało mu się, że widzi mnie ostatni raz i że ta skibka chleba jest dla nas
pożegnaniem.
– Co działo się z aresztowanymi? Jaki był ich dalszy los?
–Wywieziono ich do Zamościa, skuto parami, mego ojca skuto z Tadeuszem Leńczukiem
(z Suśca) i osadzono w Zamościu na ulicy Okrzei, gdzie przebywali od 11 września do 24 listopada
1942 roku. Gestapo przesłuchiwało wszystkich po kolei, traktując ich w bestialski sposób, czterech
aresztowanych z Suśca podczas śledztwa zamordowano. Mego ojca, jak mówił, przesłuchiwano,
bijąc „bykowcem” i laską przez trzy godziny. Przy tym katowaniu pytano go ciągle o oddział
i powiązania, kontakty, skład broni. Mimo tortur i bestialskiego, wielogodzinnego bicia ojciec nie
przyznawał się nawet do przynależności do partyzantki. Mimo, że nie wiedział, czy przeżyje, nie
zdradził nikogo. 24 października wywieźli ojca i innych, którzy przetrwali gehennę tortur,
do Lublina na zamek. Niestety wielu z nich było strasznie osłabionych,
co spowodowało, że zachorowali tam na tyfus. Chyba Bóg nad nimi
czuwał, bo jakoś powoli udało im się dojść do zdrowia, w tym mojemu
ojcu. „Szczęście” nie trwało długo, 2 lutego 1943 roku wraz z innymi
osadzonymi ojciec został przewieziony do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. Tam przydzielono go do bloku nr 8 i odtąd pozbawiony
imienia i nazwiska, stał się tylko numerem 99847. Po miesięcznej
kwarantannie przeprowadzono go wraz z innymi do następnego
obozu Oświęcim – Brzezinka. Tam był cieślą. Budował wraz z innymi
więźniami baraki dla przyszłych więźniów. Przynajmniej miał zajęcie
i obowiązek, nie musiał myśleć.
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– Czy Pani ojciec opowiadał o „życiu” obozowym?
– Nie robił tego z chęcią, pamiętam, że jak wrócił do domu, to był bardzo wyciszony. Mówił
często, że nie było tam nikomu łatwo, że to cud, że przeżył ten Oświęcim. Więźniowie byli
bardzo poniewierani, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, skazani na wieczny głód. Najczęściej
ojciec opowiadał o panujących tam apelach i systemie dziesiętnego odliczania więźniów.
Zdarzyło się, że i na niego przyszła pora, że przy odliczaniu miał numer dziesięć. Wystąpił wtedy,
ale Niemiec zapytał go o zawód, ojciec odpowiedział, że jest cieślą. Ten kazał mu wstąpić, jak się
okazało, zawód ojca był na tyle wtedy pożądany, że uratował mu życie. Niestety zamiast niego
„poszedł” na rozstrzelanie jego sąsiad, co ojciec do końca życia bardzo przeżywał – że ktoś
za niego poświęcił życie!
– Czy ojciec długo przebywał w Oświęcimiu?
–Wydawało się, że po klęsce Niemców pod Stalingradem więźniowie zostaną wypuszczeni,
niestety wywieziono ich w głąb Rzeszy. Ojciec trafił do Austrii, do Guzen. Opowiadał, jak
w czasie transportu do tego obozu uciekło dwóch więźniów. Niemcy za karę, ale też jako
ostrzeżenie skatowali pozostałych. Mego ojca bito kolbą karabinu do nieprzytomności (nosił te
ślady aż śmierci). Uciążliwą drogę do Guzen odbyli bez jedzenia i picia. Tam ojciec był chwilę,
a z Guzen trafił do, gdzie pracował przez rok przy budowie górskiej drogi. Więźniowie tam
przebywający nie chcieli zatracić swojego człowieczeństwa, próbowali różnych metod, aby się nie
poddać. Było bardzo ciężko, nie wszyscy wytrzymywali psychicznie, mimo wszystko
podejmowali próby ucieczki, czym wprawiali Niemców w straszną złość. Za to, że dwóch
więźniów próbowało uciec z Eizenerc, bito i katowano pozostałych przez dwa tygodnie. Później
również bito ich pod byle pozorem, np. za chwilę odpoczynku w czasie bardzo ciężkiej, wręcz
katorżniczej pracy. Jednakże, jak ojciec opowiadał, to najtrudniejsze z tego wszystkiego były
powroty po pracy do obozu po krętej, górskiej drodze. Kto się przewrócił, to według Niemców nie
miał prawa wstać. Następni musieli iść po nim, dlatego szybko zapanowała wśród więźniów
solidarność, jeden drugiego w drodze powrotnej przetrzymywał, by nikt nie upadł.
–Czy Pani ojciec długo przebywał w tym obozie?
–W 1944 roku 100-osobową grupę więźniów, wycieńczonych z głodu i ciężkiej pracy,
wywieziono do obozu przejściowego w Mauthausen. Tam przynajmniej ich dobrze odżywiano.
Powoli powracały siły, mój ojciec po miesiącu mógł już sam chodzić. Później przewieziono ich do
Ebensse, gdzie przez rok ojciec pracował w sztolni nr „B”, w której znajdowała się oczyszczalnia
benzyny. Często opowiadał, że na dwa, trzy miesiące przed zakończeniem wojny Niemcy głodzili
ich, dlatego wielu zmarło z głodu i wycieńczenia. Pozostali doczekali się wyzwolenia przez armię
amerykańską rankiem 6 maja w niedzielę. Wyzwolenie nastąpiło tak szybko, że Niemcy nie
zdążyli spalić wszystkich zwłok, dlatego szybko w obozie zapanowała czerwonka, na którą
zachorował też i ojciec, dopiero 6 lipca opuścił teren obozu. Wyjechał drugim transportem
do Polski. Do domu wrócił 18 sierpnia 1945 roku.
- Czy mieliście jakiś kontakt z ojcem?
– Ojciec wysyłał do mamy listy z Austrii, ale pisał je po
niemiecku gdyż musiały przejść cenzurę. W Suścu listy
pomagała tłumaczyć taka pani, która znała ten język Mamy
listy do ojca również tłumaczyła. Listy były krótkie.
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- Czy po wojnie życie wróciło do normalności?
- Raczej nie, a na pewno nie! Traktowano nas jak trędowatych. Sąsiedzi nie zawsze rozmawiali
z nami, czuliśmy się odrzuceni, a nawet zaszczuci. Często pod adresem naszego ojca padały słowa
przykre słowa. Odbieraliśmy to, jakby nasz ojciec dopuścił się jakiejś zdrady państwowej. Ludzie
byli niesprawiedliwi, co spowodowało, że mój ojciec zamknął się w sobie, nie wspominał
w rozmowach z ludźmi o swoim pobycie w obozach i działalności partyzanckiej, chociaż miał
kilku kolegów, z którymi na osobności rozmawiał. Nigdy mamie nie zdradził o czym.
Domyślaliśmy się, że to mogło dotyczyć jego „leśnych towarzyszy”.
- Czy ojciec spokojnie już żył po powrocie?
– Niestety nie. Znowu doświadczyliśmy niepokoju. Pewnego listopadowego dnia nasz dom znowu
obstawiło wojsko. UB aresztowało ojca. Całe nasze gospodarstwo zostało przeszukane bardzo
dokładnie. Nawet dzieci, w tym mnie nie puszczono tego dnia do szkoły. Staliśmy na ulicy,
po przeciwnej stronie domu, aż rewizja się skończyła. Nas pilnowali żołnierze. Ojciec został
powtórnie aresztowany, tym razem przez innego oprawcę. Zawieźli go do Tomaszowa, gdzie
przesłuchiwany przez NKWD został skierowany jako więzień polityczny do Zamościa. Dopiero
26 marca wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie został zwolniony do domu
z powodu „niskiego poziomu umysłowego, stanu zdrowia i okazania skruchy” – taki powód został
podany, gdyż mój ojciec trafił na takiego adwokata, który kazał mu na przesłuchaniach udawać
„głupiego”. Ojciec podporządkował się radom adwokata i tym sposobem odzyskał wolność.
– Czy Pani ojciec opowiadał o przesłuchaniach na UB?
– Tak, chociaż z początku milczał. Mówił, że przesłuchania zwykle odbywały się w nocy.
Więźniowie byli bici i torturowani przez swych oprawców UB-eków, którzy w celu pozyskania
informacji potrafili odnieść się do najokrutniejszych rzeczy, których człowiek przy normalnym
rozumie by nie wymyślił. Ojciec mówił, że wsadzali zapałki za paznokcie, łamali kości, obcinali
uszy, nogi, ręce a kobietom również piersi. To co oni wyprawiali z człowiekiem, po prostu nie
mieści się w głowie. Brali więźnia na przetrzymanie, torturowali, aby w końcu coś im powiedział,
doniósł na kogoś, kogoś zdradził. Ojciec wytrwale przechodził tortury różnego rodzaju np. bili
go karabinem za to, że nie chciał powiedzieć, gdzie się ukrywają jego koledzy i czy mają broń, czy
nie. W tym czasie razem z moim ojcem przebywał tam jeden z jego dowódców, ale dla bezpieki
nawet wzrokiem się nie zdradzili, że się znają. To była kolejna gehenna, którą musiał przejść.
– Co najbardziej z tego okresu zapadło w Pani pamięci?
– Utkwił mi w pamięci dzień i moje wzruszenie na widok mego ojca, który powrócił do domu
z obozu. Nasza radość była wtedy przeogromna, tylko moja młodsza siostra, która urodziła się po
aresztowaniu taty, nie ciszyła się z tej chwili.
Zobaczyła go wtedy po raz pierwszy, tak samo
jak on ją. Gdy wziął ją na ręce zaczęła płakać
i krzyczeć, że to nie jej tato. Z czasem wszyscy się
do siebie przyzwyczailiśmy i lżej było nam już żyć.
– Czy Pani ojciec został za to odznaczony?
- 28.08.1959 roku mój ojciec został odznaczony
Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 r.

- Czy trauma obozowa wyżłobiła ślad w życiu Pani ojca?
- Tak, do końca życia. Mojej mamie było ciężko z tym żyć, chociaż starała się za wszelką cenę go
rozumieć. Ojciec, jak wrócił z obozu, był bardzo drażliwy. Do końca życia pozostał mu szacunek
do jedzenia, a przede wszystkim do chleba. Później było lepiej i dopiero pod koniec życia trauma
powróciła. Ciągle kazał się chować, nasłuchiwał, kazał zasłaniać okna, mówił, że idą Niemcy
i żeby się chować, bo strzelają, że zabili dziewięciu i za chwilę przyjdą po niego. Często mówił do
mnie, że pod łóżkiem leży skórka od chleba i żebym ją sobie wzięła, ale nikomu o tym nie
powiedziała. To było przygnębiające! To jego zachowanie dawało nam namiastkę życia
obozowego! Mogliśmy zrozumieć, co przeżywał w kolejnych obozach.
- Czy Pani rodzina ucierpiała w jakiś sposób za działalność konspiracyjną ojca?
- Tak, trudno wymienić wszystkiego. Mój najstarszy brat z trudem ukończył szkołę średnią
w Tomaszowie, bo ciągle chciano go usunąć, chociaż miał bardzo dobre stopnie, nie było też
dla niego miejsca w internacie. Nie mógł też kupić biletu miesięcznego. Nie mógł mieszkać
w internacie i nie mógł dojeżdżać. Dziś trudno to zrozumieć! Nie mogliśmy się też pobudować,
gdyż nie dostawaliśmy przydziału na materiały. Ciężkie to były naprawdę czasy. Dzieci
akowców nie mieli łatwo w swoim życiu, do dziś mamy żal do systemu.
- Co pani powiedziałaby dzisiaj swojemu ojcu? Czy jest Pani z niego dumna?
- Dzisiaj powiedziałabym mojemu tacie, żeby dawał nam porady, że jest mi po prostu potrzebny,
że bardzo za nim tęsknię. I że jestem bardzo, bardzo z niego dumna. Dumna jestem, ponieważ nie
zdradził tych, co byli z nim w obozie i w oddziale leśnym. Nie zdradził, mimo że go bili i dużo
cierpiał. Jednakże do dziś mam żal o to, że nie wolno nam było nic powtarzać, gdzie był tato, czy
był w obozie, czy nie był, czy jest w domu czy go nie ma, że walczył pod dowództwem
„Polakowskiego”. Trzeba było kłamać i mówić, że nic nie wiem. Taki system, szkoda mówić. Żal
mi tylko tułaczki i cierpień ojca. Szkoda, że nie doczekał takiej chwili, jak ja dzisiaj. Dziękuję!
Ojciec pani Danieli z wnukami
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Zdjęcia pochodzą z archiwum rodziny
pani Danieli Szelewicz
oraz 10.DH „Traperski Krąg” z Suśca
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- Dziękujemy pani za wywiad. Jest to dla nas nieoceniona
lekcja historii cieszymy się, że są jeszcze tacy ludzie, którzy
nam, młodym ludziom chcą ją
przekazywać i dzielić się z nami
swoimi wspomnieniami.
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