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Pismo MłodzieŜy 

i Nauczycieli 

 

Jesteśmy strażnikami swych narodowych korzeni 

i wartości, dziedzicami Ziemi Polskiej.  

 

Pobudzeni ogromnym poświęceniem tych, którzy 

nie poddali się w obliczu śmierci, zginęli dla 

chwały Ojczyzny, chcemy wyruszyć w wędrówkę 

po śladach, jakie zostawili. Pragniemy oddać Im 

najwyższe uznanie.  

 

W 60. rocznicę tragicznej śmierci podpułkownika 

Mieczysława Kawalca pomni Jego zasług 

wołamy: 

 

Cześć Jego pamięci! 
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Mieczysław Kawalec –  
dzieciństwo i lata młodzieńcze 
 
Rozmowa z kobietą, która osobiście znała Mieczysława Kawalca. Pani Aniela Kawalec, urocza 
staruszka, zdecydowała się poświęcić swój czas, by mi o tym opowiedzieć…  

Z.C. Dzień dobry. Pani Anielo, Mieczysława 
Kawalca zwykło się nazywać naszym lokalnym 
bohaterem, zasłuŜonym, Ŝołnierzem 
wyklętym. Poza tymi tytułami na pewno krył 
się prawdziwy człowiek. Często przecieŜ 
zapominamy, Ŝe postacie historyczne to 
prawdziwi ludzie, nie tylko nazwiska. 
Chciałabym przybliŜyć moim rówieśnikom 
postać pana Kawalca. Czy znała go pani 
osobiście?  
 
A.K. Oczywiście, poznaliśmy się tutaj, w Trzcianie. 
Łączy mnie z nim teŜ dalekie pokrewieństwo. 
 
Z.C. Czy Mieczysław Kawalec był Pani 
rówieśnikiem? 
 
A.K. Mieczysław był ode mnie rok starszy, 
pamiętam go dość dobrze. Mieszkaliśmy 
w niedalekim sąsiedztwie , często bawiliśmy się 
razem. Jak to dzieci. 
 
Z.C. Co pamięta Pani o jego rodzicach? Skąd 
pochodzili? 
 
A.K. Jego rodzice, Stanisław i Zofia z Orlickich 
mieszkali w Obruszynie pod Lwowem – rodzinnej 
miejscowości matki Mieczysława. Gdy rozpoczęły 
się rozruchy we Lwowie w 1914 r. małŜeństwo 
wraz z synem Henrykiem przeniosło się do 
Trzciany, skąd pochodził Stanisław.  Właśnie 
wtedy urodził się Mieczysław. 
 
Z.C. Później zostali juŜ na stałe w Trzcianie? 
 
A.K. Po zakończeniu tych rozruchów 
najprawdopodobniej mających związek 
z wybuchem wojny bolszewickiej, rodzina 
powróciła do Obruszyna. 
 
Z.C. Dlaczego powrócili, nie mogli pozostać 
w naszej miejscowości na stałe? 
 
A.K. Ojciec Mieczysława pracował w Ŝandarmerii, 
czyli jako ówczesny policjant. Niestety zginął 
podobno w czasie swojej słuŜby, nie pamiętam 
dokładnie. Po śmierci ojca rodzina, Zofia wraz 

z trójką dzieci (urodziła się jeszcze córka – Janina), 
powróciła do Trzciany, do domu swojej teściowej. 
Z.C. Jaki był pan Mieczysław osobiście? 
Z ksiąŜek moŜemy dowiedzieć się tylko, jak 
zasłuŜył się dla ojczyzny. Chciałabym 
dowiedzieć się, jakim człowiekiem był 
prywatnie? 
 
A.K. Mieczysław był pogodnym i pracowitym 
człowiekiem. Uczył się bardzo dobrze. Poza nauką 
pomagał takŜe w gospodarstwie. Pamiętam jedna 
z jego piosenek, która śpiewał, aby umilić sobie 
czas. Szedł z kosą i nucił: 
 
O mój BoŜe chłopcze drogi,  
czemuś tak zabłocił nogi. 
Oj bida to bida, niedola. 
Idzie chłop rozpromieniony, 
a tu gniewy na wsze strony, 
Oj bida to bida, niedola. 
 
Z.C. Mówi Pani, Ŝe bardzo dobrze się uczył. 
Gdzie chodził do szkoły? 
 
A.K. Uczęszczał do I Liceum na ulicy 3 maja 
w Rzeszowie. Po skończeniu liceum powrócił 
z bratem do Lwowa na studia, gdzie kontynuował 
naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana 
Kazimierza. Po czym wrócił do Trzciany ze 
znakomitymi stopniami. 
 
Z.C. A potem? Po ukończeniu edukacji? 
 
A.K. OŜenił się w 1939r. w Trzcianie. Jego Ŝona 
miała na imię Irena, była poczciarką. Mieli dwóch 
synów, Andrzeja urodzonego w 1943r. i młodszego 
o dwa lata Jana, którego zwykle nazywano Aśkiem. 
Aktualnie jego obydwaj synowie mieszkają 
w Warszawie. 
 
Z.C. W Warszawie? A Co z siostrą Kawalca?  
 
A.K. Siostra Mieczysława, Janina mieszkała 
w Wałbrzychu. Tam zmarła teŜ jego mama. 
Podobno złamała biodro. 
 
Z.C. A pozostali członkowie rodziny?  
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A.K. Jego brat Henryk został zamordowany 
w Krakowie. Za Ŝycia był prześladowany. 
 
Z.C. Dziękuję Pani za te informacje. To 
waŜne, by wśród potomnych pozostała pamięć 
o bohaterach, którzy przecieŜ byli zwykłymi 
ludźmi, nie tylko postaciami z długą listą 
zasług dla ojczyzny. 
 
A.K. Tak, politycznie Mieczysław był wierny 
ojczyźnie. Gdy nadarzyła się okazja, aby uciec do 
Anglii, odmówił: Nie mogę uciekać, muszę działać. 
Miał plany, Ŝeby rozbudować drogi. Chciał, by 
kaŜdy chłop miał dość ziemi do uprawy. Marzył 
o moŜliwości zniesienia pańszczyzny. 
 
Z.C. Pamięta Pani ten czas, kiedy został 
aresztowany? 

 

A.K. Oczywiście, był ścigany i śledzony, tylko 
dlatego, Ŝe chciał lepiej dla ludzi. Został 
aresztowany pod Poroninem przez funkcjonariuszy 
UB na skutek zdrady przez śyda „Światło”. Po 
śmierci Mieczysława Irena wyszła ponownie za 
mąŜ. 
 
Z.C. Bardzo dziękuję za ten wywiad. To był 
mile spędzony czas i ciekawa lekcja historii.  
 
A.K. Miło było powspominać. Zapraszam, gdybyś 
chciała dowiedzieć się czegoś więcej. Dziękuję. 
 
Z.C. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. 
 

 
Wywiad przeprowadziła Zuzanna Czech z klasy 

II b Gimnazjum nr 3 w Trzcianie. 

Lekcja historii – Ŝyciorys Mieczysława Kawalca 
 

Urodzony 5 lipca 1916 roku Mieczysław Kawalec na zawsze związał się z Trzcianą, 
jej losami i historią. Jego Ŝyciowa postawa, której dewizą był patriotyzm i wierność ideałom, 
moŜe być przykładem dla współczesnej młodzieŜy nieco zagubionej w otaczającej 
rzeczywistości.  

 
Wczesny okres dzieciństwa spędził 

Mieczysław Kawalec w Obruszynie. Po śmierci 
ojca, wraz z całą przeniósł się na stałe do 
Trzciany. Tu w latach 1922-1926 uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej, po ukończeniu której 
kontynuował naukę w I Państwowym Gimnazjum 
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. Od jesieni 
1935r. do 1939r. studiował na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie 
uzyskał stopień magistra. Dzięki swoim wybitnym 
zdolnościom, pracowitości i rzetelności został 
zauwaŜony przez prof. Grabskiego. Znany 
minister skarbu przyjął Kawalca na stanowisko 
swojego asystenta. 

 
 TuŜ przed wybuchem wojny w sierpniu 
1939 roku poślubił Irenę śubryd pochodzącą 
z Zagórza, która w tym czasie piastowała urząd 
kierownika Agencji Pocztowej w Trzcianie. Ich 
rodzina w niedługim czasie powiększyła się 
o dwóch synów.  
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 Mieczysław Kawalec był nie tylko 
zdolnym uczniem i studentem oraz kochającym 
ojcem, od najmłodszych lat starał się być takŜe 
oddanym ojczyźnie obywatelem. JuŜ po zdaniu 
matury jako dziewiętnastoletni młodzieniec odbył 
jednoroczną czynną słuŜbę wojskową 
i przeszkolenie na Kursie PodchorąŜych Piechoty 
przy 39 pp w Jarosławiu. Umiejętności wojskowe 
Mieczysława równieŜ zasługiwały na uznanie. 
Przeszkolenie wojskowe ukończył bowiem 
z pierwszą lokatą i otrzymał stopień starszego 
sierŜanta podchorąŜego. Jako oficer rezerwy 
szybko awansował. Po roku, juŜ jako student 
otrzymał oficerski stopień podporucznika, a po 
drugich ćwiczeniach wojskowych był juŜ 
porucznikiem wojska polskiego. 
 

W czasie kampanii wrześniowej w 1939r. 
porucznik Kawalec walczył na froncie 
południowym jako dowódca plutonu w szeregach 
17 pp z Rzeszowa w armii  „Kraków”. Kiedy owo 
zgrupowanie zostało rozbite pod Tuchowem 
k/Tarnowa, przeszedł dalszy szlak bojowy aŜ do 
Lwowa. Nie pozostał jednak bierny, brał aktywny 
udział w obronie Lwowa, a po zajęciu miasta 
przez Armię Czerwoną udało mu się przekroczyć 
utworzoną na Sanie granicę niemiecko-sowiecką 
i pod koniec 1939 roku wrócił do okupowanej 
przez Niemców Trzciany. Korzystając z okazji, 
jaka zaistniała po przeniesieniu Ŝony Kawalca do 
pracy na poczcie w Rzeszowie, przejął jej 
stanowisko w Agencji Pocztowej w Trzcianie.  

 
Józef Frankiewicz, kolega Mieczysława ze 

studiów we Lwowie, równieŜ magister prawa 
zwerbował Kawalca do pracy konspiracyjnej 
w ZWZ, a potem w AK. Jest jednak pewne, Ŝe 
nasz rodak juŜ jako przedwojenny oficer wywiadu 
był jednym z pierwszych organizatorów walki 
podziemnej na Rzeszowszczyźnie. Nie ujawnił 
jednak przed swoim kolegom dotychczasowej 
działalności konspiracyjnej na wyŜszym szczeblu. 
W połowie 1942 r. Kawalec przeniósł się do 
Rzeszowa i zamieszkał przy ul. Naruszewicza. 
Oficjalnie dla władz okupacyjnych był okresowym 
pracownikiem Ubezpieczalni przy ul. 
Hetmańskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
W strukturach AK przyjął pseudonim 

„śbik” i od 1944 roku pełnił funkcję oficera 
wywiadu i kontrwywiadu w Obwodzie ZWZ - AK 
Rzeszów. Po akcji „Burza nastąpiła dekonspiracja 
AK wobec władzy sowieckiej. Ujawniających się 
akowców podstępnie rozbrajano, wyłapywano 
i więziono. W tym czasie Mieczysław Kawalec był 
zastępcą dowódcy Obwodu, zaś do rozwiązana 
AK z początkiem 1945 roku został komendantem 
Obwodu AK Rzeszów.  

 
W marcu 1945 roku Kawalec wszedł do 

konspiracyjnej organizacji polityczno-wojskowej 
pod nazwą NIE (Niepodległość) pod dowództwem 
generała Emila Fieldorfa. Jednak z uwagi na 
przeniknięcie w szeregi organizacji agentów UB 
i NKWD, została ona rozwiązana. Równocześnie 
powołano podziemną organizacją wojskową pod 
nazwą Delegatura Sił Zbrojnych (DSZ), której 
komendantem Obwodu DSZ Rzeszów został 
Mieczysław Kawalec.  

 
We wrześniu 1945r. w Warszawie 

powstała organizacja podziemna pod nazwą 
„Wolność i Niezawisłość” (WiN), która wzywała do 
stawiania biernego oporu, polegającego m.in. na 
niepodejmowaniu współpracy  z Sowietami. 
Mieczysław Kawalec działał w WiN od samego 
początku pod pseudonimami „Psarski” i „Iza”, 
piastując wysokie funkcje.  

 

 
Ze względów konspiracyjnych musiał 

przenieść się na Śląsk, często przebywał w Zabrzu 
i Krakowie. Od styczna 1947r. wszedł do ścisłego 
kierownictwa IV Zarządu WiN na szczeblu 
krajowym, gdzie kierował Wydziałem Informacji 
i Propagandy. Po aresztowaniu Łukasza 
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Cieplińskiego prezesa IV Zarządu Głównego 
Mieczysław Kawalec objął po nim funkcję p.o. 
prezesa IV Zarządu, którą pełnił aŜ do chwili 
aresztowania w dniu 1 lutego 1948 roku. Przed 
tym tragicznym wydarzeniem był ostrzegany, 
radzono mu ratować Ŝycie, wyjeŜdŜając za granicę. 
Wiedząc, Ŝe jego miejsce jest w kraju, czując się tu 
potrzebny, nie skorzystał z tej moŜliwości. Tak 
rozpoczął się najtragiczniejszy okres w jego Ŝyciu. 
Przez niemal trzy lata był katowany w wyniku 
morderczego śledztwa w więzieniu przy ulicy 
Rakowickiej w Warszawie. Piekło przesłuchiwania 
zakończyło się rozprawą przed Wojskowym 
Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach od 5 
do 14 października 1950 roku. Sposób 
prowadzenia rozprawy zmierzał tylko i wyłącznie 
do poniŜenia i udowodnienia winy sądzonym. Za 
nieugiętą postawę w czasie śledztwa 
i zaangaŜowanie w działalność na rzecz wolnej 
i niezawisłej Polski przeciw Mieczysławowi 
Kawalcowi zebrano najwięcej „dowodów winy”. 
W wyniku czego skazany został na czterokrotną 
karę śmierci. Wyrok wykonano wieczorem 1 
marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim, kiedy to 
w dziesięciominutowych odstępach skazańców 
zabijał strzałem w tył głowy starszy sierŜant 
Aleksander Drej. Zamordowani wówczas zostali: 

 
ppłk Łukasz Ciepliński – prezes IV 
Zarządu WiN 

 
mjr Adam Lazarowicz „Klamra” – 
w czasie okupacji komendant Obwodu 
AK Dębica 

 
ppłk Mieczysław Kawalec „Psarski” – 
szef Wydziału Informacji i Propagandy 

WiN. 
 

kpt Józef Batory „Argus” 
 

por. Karol Chmiel „Grom” – z BCH 
 

 
por. Franciszek BłaŜej „Roman” – 
adiutant Cieplińskiego 

 

por. Józef Rzepka „Znicz” – pochodzący z 
Bratkowic. 

 
 
Nie wiadomo, gdzie pochowano ich ciała. 

Grób symboliczny znajduje się na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie 
w Kwaterze „Na Łączce". 

 
Rodzina Kawalca równieŜ poddana 

została szykanom. Jego Ŝonie utrudniano 
znalezienie pracy, a tym samym utrzymanie 
rodziny. Brat Mieczysława – Henryk został w 
kilka dni po nim aresztowany i skazany na 
długoletnie więzienie, które zniszczyło jego 
zdrowie i złamało psychikę.  

 
 
1 marca 2010 r. Mieczysław Kawalec 

został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej KrzyŜem 

Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
 
 
Gdyby w czasie śledztwa Mieczysław 

Kawalec załamał się, „poszedł” na współpracę 
z „bezpieką”, moŜe uratowałby Ŝycie. On 
z honorem, po Ŝołniersku, świadomie zginął z rąk 
tych, którzy tylko umieli uśmiercać. 

 

 



6 

 

REALIZACJA PLANU DZIAŁAŃ WOKÓŁ POSTACI 
MIECZYSŁAWA KAWALCA OD MARCA 2006 ROKU 

WaŜną postacią we współczesnej historii Trzciany jest jej mieszkaniec Mieczysław Kawalec rozstrzelany 
1 marca 1951 roku w Warszawie. Społeczność szkoły: nauczyciele, uczniowie, samorząd szkolny we 
współpracy z rodzicami, począwszy od II półrocza roku szkolnego 2005/2006 podjęli działania mające 
przybliŜyć postać Mieczysława Kawalca. Przygotowano plan działań o charakterze patriotycznym, którego 
realizacja rozpoczęła się wiosną 2006 r., w 90. rocznicę urodzin Mieczysława Kawalca i 55. rocznicę 
rozstrzelania. Podejmowano szereg działań: 

 
1. Pogadanki na godzinach wychowawczych, historii, 

języku polskim, wiedzy o społeczeństwie, edukacji 
regionalnej nt. Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość i postaciach z nimi związanych. 
 

2. W 55. rocznicę rozstrzelania odbyła się audycja przez 
radiowęzeł szkolny poświęconą 
Mieczysławowi Kawalcowi. Uczniowie zapalili 
równieŜ znicze i złoŜyli kwiaty pod 
tablicą przy kościele parafialnym w Trzcianie. 

 
3. Utrzymywano kontakty z rodziną Mieczysława Kawalca, jak równieŜ ze Światowym 

Związkiem śołnierzy AK i dawnymi działaczami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 
 

4. W 90. rocznicę urodzin odbyła się wielka uroczystość środowiskowa, której celem 
było upamiętnienie postaci Mieczysława Kawalca. 

 
5. Uczniowie poprzez filmy tematyczne rozszerzali wiedzę nt. działalności AK i postaci z nią 

związanych. 
 

6. W marcu 2009 r. nauczyciel historii uczestniczył w sesji popularno-naukowej 
zorganizowanej przez IPN i Uniwersytet Rzeszowski. 

 
7. Odbywały się msze upamiętniające śmierć Mieczysława Kawalca. 

 
8. Pod tablicą upamiętniającą działaczy AK i WIN przy kościele ojców Bernardynów 

został złoŜony wieniec przez ucznia tutejszej szkoły. 
 

9. Uczniowie wykonywali tematyczne albumy, plakaty i uczestniczyli w tematycznych konkursach. 
 

10. Trzech uczniów klasy trzeciej gimnazjum przygotowało pracę o Mieczysławie Kawalcu na konkurs 
organizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. 

 
11. Odbyły się 3 lekcje z przedstawicielem IPN. 

 
Dopiero w suwerennej Polsce moŜna z szacunkiem odnosić się do 
wielu Ŝołnierzy AK i WiN, do „Ŝołnierzy wyklętych”. 

Opracował: Przemysław Pleśniak 
 
 


