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Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych. 5
zidentyfikowanych z Lubelszczyzny – Warszawa,
17 czerwca 2019
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość
wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimu
komunistycznego i zbrodni dokonanych przez UPA, których
szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane przez Biuro
Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Podczas konferencji ujawnione
zostały nazwiska 24 osób.

O szczególnym charakterze tego dnia mówił przed uroczystością prof. Krzysztof
Szwagrzyk, wiceprezes IPN, kierujący pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji:

– Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych to wyjątkowy moment w pracy naszego
biura. To zwieńczenie szeregu działań historyków, archeologów, logistyków i genetyków,
którzy każdego dnia podejmują wysiłek, aby odnaleźć, a następnie zidentyfikować tych,
którzy przed laty zostali pochowani w bezimiennych mogiłach i skazani na zapomnienie
oraz pogardę. Dziś, kiedy możemy w tak wyjątkowym miejscu, przy udziale władz
państwowych, wręczyć rodzinom dokument potwierdzający tożsamość ich bliskich
czujemy, że nasza praca ma szczególny sens – podkreśla prof. Szwagrzyk.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji podejmuje działania poszukiwawczo-ekshumacyjne na
terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Przeprowadzono prace w kilkudziesięciu
lokalizacjach w Polsce, a także na Litwie, Białorusi, Niemczech oraz w Gruzji. Cel jest
zawsze ten sam: odnalezienie i identyfikacja szczątków Polaków, którzy zginęli w wyniku
działań systemów totalitarnych i zbrodni dokonywanych na polskiej ludności.

– To jest sens naszych działań: odnalezienie i przywrócenie pamięci o tych, którzy polegli w
obronie niepodległości Polski. To jest nasz dług wdzięczności i nasz obowiązek wobec nich.
O tym jak ważne jest, aby nie ustawać w tej pracy, świadczy fakt, że niemal codzienne
otrzymujemy zapytania i wiadomości dotyczące poszukiwanych osób, a także wskazujące
miejsca ewentualnego potajemnego pochówku. Widzimy, że jest jeszcze wiele do zrobienia
w tej sprawie, a pracy nie zabraknie na kilka kolejnych pokoleń – zauważa wiceprezes IPN.

W poniedziałkowej uroczystości wezmą udział członkowie rodzin ofiar, które zostały
odnalezione i zidentyfikowane. Otrzymają oni dokument potwierdzający tożsamość ich
bliskich, tym samym zostanie zakończona trwająca kilkadziesiąt lat droga niepewności i
smutku, wynikającego z niewiedzy o miejscu ukrycia szczątków ich bliskich.

– Jesteśmy w przededniu tejże wspaniałej uroczystości. Nazwiska do ostatniego momentu



pozostają tajemnicą, ale mogę zdradzić, iż na tej konferencji ujawnione zostaną nazwiska
24 osób, których szczątki zostały odnalezione przez nasze biuro na przestrzeni minionych
kilkunastu miesięcy. Są wśród nich osoby odnalezione w Katowicach, Krakowie, Lublinie,
Łodzi, Wrocławiu, na Rzeszowszczyźnie, ale również mamy identyfikację polskiego
żołnierza poległego na Litwie – informuje prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN bardzo często zwraca się do wszystkich, których
bliscy zginęli lub zostali zamordowani w ramach działań aparatu terroru totalitarnego, a
których szczątki do dziś nie zostały odnalezione lub zidentyfikowane, aby przekazywali
materiał genetyczny.

– Robimy wszystko, aby możliwie szybko odnaleźć szczątki naszych bohaterów, a następnie
przekazać materiał genetyczny, wraz z materiałem porównawczym do specjalnych
laboratoriów genetycznych, które zajmują się identyfikacją. Wierzę, że będziemy mogli
systematycznie przekazywać Państwu kolejne nazwiska zidentyfikowanych ofiar,
jednocześnie spełniając narodowy obowiązek wobec nich samych i rodzin, których wciąż
tak wiele czeka na „nazwanie po imieniu” ich poległych bliskich – podsumowuje prof.
Krzysztof Szwagrzyk.

Poniżej prezentujemy biogramy pięciu żołnierzy polskiego podziemia
niepodległościowego, których szczątki odnaleziono na cmentarzu rzymsko-
katolickim przy ul. Unickiej w Lublinie: 

Jan Grudziński, ps. „Karol”, „Płomień”, sierż., żołnierz AK-WiN

Urodził się 23 grudnia 1914 r. w Kąkolewnicy w pow. radzyńskim. W latach 1936-1937
służył w 6. Batalionie Saperów w Brześciu. Brał udział w wojnie 1939 r. W okresie
niemieckiej okupacji był członkiem placówki AK w Kąkolewnicy. Po wkroczeniu Sowietów na
Lubelszczyznę pozostał w konspiracji, obejmując w lipcu 1946 r. dowództwo oddziału
samoobrony Rejonu IV Obwodu WiN Radzyń Podlaski. Ujawnił się 4 kwietnia 1947 r. przed
Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu Podlaskim. Poszukiwany
przez UB zaczął się ukrywać. 7 lipca 1947 r. został zatrzymany przez MO we wsi Wygnanka.
W stanie ciężkim przewieziono go do Szpitala Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, z
którego tuż po wykonanej operacji (trepanacja czaszki) został przetransportowany do
siedziby PUBP w Radzyniu, gdzie już od 10 lipca 1947 r. poddano go brutalnemu śledztwu,
pomimo stanu zdrowia zagrażającemu życiu. 30 marca 1948 r. na rozprawie przed
Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie został skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano 7 czerwca 1948 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Szczątki Jana Grudzińskiego zostały odnalezione w listopadzie 2018 r. w czasie prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul.
Unickiej w Lublinie.
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Paweł Kalinowski, ps. „Francuz”, żołnierz AK-WiN

Urodził się 24 sierpnia 1921 r. w Pniówku w pow. zamojskim. W 1944 r. był aresztowany
przez NKWD jako podejrzany o nielegalne posiadanie broni lecz został zwolniony.
Początkowo był współpracownikiem oddziału lotnej żandarmerii Stanisława Pakosa
„Wrzosa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK, któremu udzielał kwatery oraz informacji o
ruchach UB i MO. Od lutego 1951 r. był żołnierzem oddziału „Wrzosa” i jednocześnie pełnił
funkcję komendanta placówki w Pniówku. Został zatrzymany 27 października 1951 r. w
Pniówku przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w
Zamościu. Przeszedł bardzo ciężkie śledztwo. Był sądzony w trybie doraźnym. Wyrokiem z
20 grudnia 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie na sesji wyjazdowej w Zamościu
skazał „Francuza” na karę śmierci, którą wykonano 7 lutego 1952 r. w więzieniu na Zamku
w Lublinie.

Szczątki Pawła Kalinowskiego odnaleziono w listopadzie 2018 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul.
Unickiej w Lublinie.

 

 

 

 

 

Adam Kuchciewicz, ps. „Iskra”, „Wiktor”, ppor. cz. w., żołnierz NSZ-NZW, WiN

Urodził się 24 grudnia 1922 r. w Łęcznej. W działalność konspiracyjną zaangażował się w
styczniu 1940 r. Od 1942 r. należał do placówki NSZ w Łęcznej. Od jesieni 1943 r. służył w
oddziale NSZ Jana Imbirowicza „Jacka”. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę został
zmobilizowany we wrześniu 1944 r. do WP i wcielony do 8. zapasowego pułku piechoty na
Majdanku. W grudniu 1944 r. zdezerterował z jednostki i dołączył do oddziału NSZ
Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Od wiosny 1946 r. służył w oddziale NSZ-NZW
Stefana Brzuszka „Boruty”. Był szefem i zastępcą dowódcy grupy. W lipcu 1946 r.
przeszedł do oddziału WiN kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” pełniąc funkcję dowódcy



plutonu, patrolu, a od jesieni 1948 r. szefa oddziału. Po śmierci „Uskoka”, w maju 1949 r.
dołączył do oddziału Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, który latem 1949 r. uległ
podziałowi i Kuchciewicz objął komendę nad częścią żołnierzy, tworząc własny oddział
partyzancki. Zginął 10 lutego 1953 r. w Piaskach k. Lublina w wyniku wymiany ognia z
funkcjonariuszami MO. Jego ciało przewieziono do więzienia na Zamku w Lublinie, gdzie
okazywano je świadkom celem rozpoznania. 17 lutego 1953 r. przeprowadzono oględziny i
sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie.

Szczątki Adama Stanisława Kuchciewicza odnaleziono w listopadzie 2018 r. w czasie prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul.
Unickiej w Lublinie.

 

 

 

 Józef Pyś, ps. „Śmiały”, „Ostry”, kpr. rez., żołnierz AK-WiN

Urodził się 26 maja 1926 r. w Wólce Panieńskiej w pow. zamojskim. W okresie niemieckiej
okupacji służył w oddziale Jana Turowskiego „Norberta” w Obwodzie AK Zamość. Po wkroczeniu
Sowietów na Lubelszczyznę pozostał w konspiracji. Był członkiem oddziału Tadeusza Łogody
„Barykady”. 29 grudnia 1945 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Zamościu, skąd
został uwolniony 8 maja 1946 r. przez oddział WiN Romana Szczura „Urszuli”. Początkowo
przebywał w oddziale, a następnie był członkiem drużyny żandarmerii lotnej Rejonu WiN
Łabunie. Ujawnił się 11 kwietnia 1947 r. przed Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa
Publicznego w Zamościu. Zagrożony aresztowaniem, powrócił do konspiracji. Dołączył
ponownie do oddziału dowodzonego przez Tadeusza Łagodę „Barykadę”, a po jego śmierci –
przez Stanisława Pakosa „Wrzosa”. Grupa podlegała II Inspektoratowi Zamojskiemu AK. 18
lutego 1951 r. został ciężko ranny w starciu z funkcjonariuszami MO w Zamościu i po
przewiezieniu do Szpitala Powiatowego w Zamościu zmarł. Jego ciało przewieziono następnie
do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie dokonano oględzin i
sekcji.

Szczątki Józefa Pysia zostały odnalezione we wrześniu 2018 r. w czasie prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul.
Unickiej w Lublinie.

 

 

 

 



Mieczysław Szewczuk, ps. „Włoch”, żołnierz AK-WiN

Urodził się 6 sierpnia 1929 r. w Pniówku w pow. zamojskim. Od kwietnia 1951 r. był
członkiem placówki w Pniówku, a następnie oddziału lotnej żandarmerii Stanisława Pakosa
„Wrzosa” z II Inspektoratu Zamojskiego AK. Został aresztowany 28 września 1951 r. we wsi
Dzierążnia w powiecie Tomaszów Lubelski przez grupę pościgową MO i UB. Przewieziono go
do siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim, a
następnie do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu. Przeszedł
ciężkie śledztwo. Był sądzony w trybie doraźnym. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego
w Lublinie na sesji wyjazdowej w Zamościu z 20 grudnia 1951 r. został skazany na karę
śmierci, którą wykonano 7 lutego 1952 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Szczątki Mieczysława Szewczuka zostały odnalezione w listopadzie 2018 r. podczas prac
ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul.
Unickiej w Lublinie.

 

 

 

 

Wszystkie biogramy dostępne są tutaj.

 

Transmisja:
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