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Władysław Dybowski ur. 17 maja 1892r. w Warszawie, syn Jana i Władysławy z d. Kuklińskiej.                                               
W l.1905/6 udział  w demonstracjach ulicznych PPS-u. Egzamin dojrzałości w szkole realnej. W l.1912/17 studia                         
w Kijowskim Instytucie Handlowym. W marcu 1917r. zmobilizowany do armii rosyjskiej i włączony  do Kijowskiej 
Szkoły Wojennej   z przydziałem  do  4. Pułku Strzelców  Polskich I. Dywizji, ze skierowaniem  na front austriacki,                      
z udziałem w wielu bitwach jako młodszy oficer kompanii i adiutant batalionu. W sierpniu 1917r. wcielony                           
z 4. Kompanią Strzelców Polskich do  I. Korpusu Wschodniego  gen. J. Dowbór-Muśnickiego. Bierze udział w jego 
walkach z Niemcami jako d-ca kompanii  i adiutant pułku. Od września 1917r. aktywnie działa w Związku Walki 
Czynnej  do kwietnia 1918r. Po likwidacji  I. Korpusu Wschodniego, przedziera się  na Bukowinę/Rumunia/.                             
Tu w Czyniszewicach żeni się z Katarzyną Leśniewicz  a  24 sierpnia 1919r. rodzi się  im syn Konrad. Z rodziną 
przedostaje się  do Stanisławowa, gdzie w RKU otrzymuje skierowanie do Krakowa i przydzielony do D-twa Frontu 
Galicyjskiego  w stopniu porucznika. Po kolejnych awansach, za zasługi w walkach z bolszewikami m.in.                                  
pod Czortkowem  i Husiatynem, zostaje adiutantem Inspektora w V Armii  gen. Józefa Hallera. Po przeszkoleniu                       
w  6.Pułku Strzelców Konnych  II-VI `1922, od X. do XII.1923.odbywa Oficerski Kurs Jazdy  w Centrum Szk. Kawalerii                
w Grudziądzu. Po kolejnych awansach w l.1924/26 zostaje D-cą 3.Szwadronu 6.P.S.K. w stopniu rotmistrza                       
od 1.VI.1926., następnie adiutantem pułku  od 12.IX.1926. Odznaczony Krzyżem Walecznych , Medaill Interalliee                           
i Medalem Niepodległości. Znajomość języków obcych: rosyjski, francuski, niemiecki a krajów: Niemcy, Austria, 
Rumunia, Rosja, Włochy. Po leczeniu w poliklinikach Lwowa i Krakowa przeniesiony w stan spoczynku 26.04.1928. 
Zamieszkuje z rodziną w Opatowie Kieleckim. Podejmuje działalność polityczną od 1934r. w „Organizacji Polskiej”, 
elitarnej  odrębnej strukturze Stronnictwa Narodowego. 

 W czasie okupacji niemieckiej przenosi się do Krakowa z zatrudnieniem w Zakładach Zieleniewskiego. Kontynuuje 
działalność w O.P., podejmuje walkę z okupantem w strukturze Narodowych Sił Zbrojnych/NSZ/.Dowodzi Krakowską 
Brygadą Obrony Narodowej w stopniu majora pod ps.”Przemyski”. Uzyskane liczne kontakty są mu przydatne póżniej 
w czasie okupacji sowieckiej/Polska Ludowa/. Wtedy z NSZ przechodzi do struktur cywilnych, zwalczających 
sowietyzację Polski kontrpropagandą i wywiadem, demaskującym działania i cele tzw. władzy ludowej  i jej podpory 
Armii Czerwonej z NKWD/ Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – W i N/ oraz  O.P.  Kraków.                                                                                                                                  
Wątek kresowy i Konrad Dybowski II rok UJ, s. Władysława, wobec agresji III Rzeszy jako ochotnik walczy                                  
z Niemcami. Ze swym oddziałem WP wycofuje się do Lwowa. Pod okupacją sowiecką wstępuje do SZP -ZWZ                            
z ps.”Sęp”, wykonując zadania organizacyjno-wywiadowcze w Drohobyczu i w Borysławiu. Z uzyskanymi informacjami 
przedostaje się do Krakowa. Walczy  w Krakowskiej Brygadzie Obrony Narodowej. Odznaczony Krzyżem VM, Krzyżem 
Walecznych i Krzyżem Zasługi  z Mieczami. Po wojnie prof. Józef Zieliński udziela tu pomocy współwygnańcom                          
z Kresów  ze środków finansowych z Londynu. Ryszard Wolwowicz ur. 14.o2.1921.w Borysławiu ps. ”Leonard”                     
II r. AGH,  opracował  i rozprowadzał ulotki nt. krwawych represji UB i MO wobec młodzieży krakowskiej pochodu                     

3-Maja`46, skutkujących generalnym strajkiem młodzieży szkolnej i akademickiej w całym Kraju. Autor niniejszej 
relacji brał w nim udział. Roman Załucki  ps. ”Edward” ur.10.11.1908 Lwów, adwokat. Utrzymywał łączność                                  
z tamtejszą konspiracją antysowiecką wymieniając informacje, udzielał pomocy materialnej z Londynu. Póżniej 
rezydent ośrodka O.P. we Wrocławiu.  

Wł. Dybowski w Zakładach Zieleniewskiego po wkroczeniu Armii Czerwonej wstępuje w/g. wskazań Komitetu 
Wykonawczego O.P. do PPR. Zajmuje się wywiadem dla O.P.  i  W i N  nt. struktur  i wpływów PPR-u, stosunku załogi  
do dyrekcji, partii PPR, PPS, PSL, władzy ludowej, produkcji/wysyłką  urządzeń do ZSRS. Krakowski ośrodek  O.P. pod 
przewodnictwem Bolesława Sybocińskiego ps.”Bum” oraz  W i N /koordynator wywiadu Jerzy Zakulski s. Ludwika 
ps.”Borejsza”ur.28.6.1911 Wadowice, adwokat ppor. rez./rozwija działalność  na teren Śląska: Katowice, Opole, 

Wrocław,  Legnica. W sierpniu władze PPR przenoszą  Wł. Dybowskiego do Legnicy/zamieszkał początkowo przy               
ul. Kazimierza Wlk. 34, następnie przy Wrocławskiej 107/ na stanowisko wiceprezydenta ds. administracyjnych                          
w kadencji prez. Antoniego  Stupaka . Umożliwia mu to utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z dowództwem 
PGWAR  marsz. Konstantinem Rokossowskim  i jego generalicją. Rozeznanie struktur wojskowych z obsadą oficerską, 
liczebność i ruchy oddziałów, rozmieszczenie, rodzaje uzbrojenia, zasad  i celów działania. Do zastanej siatki 
wywiadowczej pozyskał pułk. Baładina  /Ormianina/ze sztabu Rokossowskiego  i drugiego oficera/ nieznane 



nazwisko/. Rozpracowuje działania struktury miejscowej władzy. Administracji ,PUBP, MO, KBW, aresztowania, 
relacje ekonomiczne i etniczne, stosunek ludności do sowieckiego garnizonu. Uzyskane informacje przez kurierów 

przekazuje synowi Konradowi ps .”Zet”, który zajmuje się wywiadem  w Krakowskiem. Całość pozyskanych 
wiadomości dostarczana jest do polskich władz emigracyjnych  w Londynie. Osobny rozdział  to działalność  
warszawskiego ośrodka O.P. z Komitetem  Wykonawczym o zasięgu krajowym, koordynowana  przez adw. Witolda 
Bayera, zajmująca się kontrpropagandą i wywiadem na jej użytek.                                                                                     

Epilog. Obydwa wiodące ośrodki O.P. po intensywnej inwigilacji zostały rozpracowane przez Urząd  

Bezpieczeństwa. Warszawski – głównie przez  „odpowiednią obróbkę” śledczą i „zeznania” Michała Pobochy                        
ps. „Michał” - szefa   I. Wydziału  Komendy Głównej  NSZ i członka O.P., aresztowanego XI`45. Krakowski – przez TW 
„Henryk”, członka Krakowskiej  Brygady Obrony Narodowej w funkcji werbunkowego, mającego wgląd w struktury 
O.P.  Aresztowanych jednocześnie październik`46 osadzono na krakowskich Montelupich i w warszawskim 
Mokotowie, gdzie m.in.  Władysława Dybowskiego  i syna Konrada . Krakowskim śledztwem  objęto 16 osób                       
z rozprawą główną przed Rejonowym Sądem Wojskowym 16.12.1946. pod zarzutem działalności zmierzającej                          
do obalenia władzy ludowej, do wyroku z 18.01.1947.Wśród wszystkich skazanych na kilkuletnie więzienie, Katarzyna 
żona Władysława  i  Danuta żona Konrada Dybowskie za przynależność do O.P. i  W i N, pełnienie funkcji kurierek                    
i kolportowanie wrogich materiałów i ulotek. Warszawskim śledztwem objęto 8 osób przez Wojskowy Sąd Rejonowy 

od 29.05.1947. Wśród nich Witolda Bayera z Komitetu Wykonawczego O.P., Władysława Dybowskiego, Konrada 
Dybowskiego  i  Jerzego  Zakulskiego. Główne zarzuty to działalność  na rzecz obalenia władzy ludowej                       

i wywiadowcza na usługi zachodniego imperializmu. Wyrok zapadł 19.06.1947. Na śmierć  skazano Władysława 
Dybowskiego, jego syna Konrada Dybowskiego i Jerzego Zakulskiego. Bolesław  Bierut   25.07.1947. odrzucił 
prośbę o skorzystanie wobec  nich z prawa łaski. Wyrok/anulowany w 1993 r./ przez rozstrzelanie wykonano 30 lipca 
1947 r. w więzieniu mokotowskim.  Zwłoki pochowano w nieznanym miejscu. Pozostałych oskarżonych skazano na 
kilkuletnie kary więzienia. Wszystkich żyjących  z  O.P. i  W i N  inwigilowano do końca PRL-u. Niektórzy padli ofiarą 
zmowy agentury tubylczej  z FSB /barbarzyńskiej następczyni KGB/ w zamachu smoleńskim 10.04.2010.                                                                                                                                            

Sytuacja społeczno-polityczna. Nie było ludzi bardziej zaciekle atakowanych przez komunistyczną propagandę      

po II wojnie światowej, po traumie ludobójstwa niemieckiego i Golgoty Wschodu, rozbiciu Obszarów AK Wilno              
i Lwów, upadku Powstania Warszawskiego , rozwiązaniu AK 19.01.1945.,ustaleń w Jałcie`II.45,moskiewskiego procesu 
członków rządu Podziemnego Państwa Polskiego, ludobójstwie przez UPA ludności polskiej Kresów płdn. –wsch. II RP, 

niż Ci, których nazwano „Żołnierzami Wyklętymi”. Uczestników wojny polsko-sowieckiej, podziemia 
niepodległościowo - antykomunistycznego , którzy stawili zbrojny i cywilny opór instalowanej komunistycznej 
dyktaturze po wkroczeniu Armii Czerwonej  na ziemie Polski. Szli do boju o Niepodległą pod szyldami różnych 
organizacji konspiracyjnych. Były to przede wszystkim: Armia Krajowa do 19.01.1945.,Delegatura Sił Zbrojnych                       
na Kraj, Narodowe Siły Zbrojne. Z cywilno –propagandowych: W i N, wiele organizacji młodzieżowych - harcerskich  
/Legnickie blisko 20,Ireneusz Wyrobek- wyrok śmierci  1953r./.Cel żołnierzy Niepodległej był jeden i wspólny. Polacy 
pragną wolności  i niepodległości. Skala oporu  ogromna. Towarzyszyły jej pierwsze masowe strajki  i demonstracje  
na Wybrzeżu, w Łódzkiem i na Śląsku, dziś zapomniane. Rozmiar jej  był tak duży, że gdyby nie bezpośredni udział, 
stacjonujących  w Polsce licznych dywizji  sowieckich, komunistyczna agentura zostałaby zmieciona. Na co powoływał 
się Bolesław Bierut, cytując Stalina  na posiedzeniu KC PPR  9.X.1944. ”Władza ludowa” skierowała do likwidacji 
patriotycznej konspiracji zbrojnej   i cywilnej wszystkie swoje siły UB, MO, KBW, wydzielone oddziały LWP z udziałem 
dywizji  A.Cz. oraz NKWD  i służb „Śmierszu”- GRU. Konfidentów na wolności  i w więzieniach. Terror, mord                                     
z rabunkiem, palenie wiosek  i barbarzyńskie tortury, wywodzące się z cywilizacji turańskiej, przejętej przez władze 
moskiewskie, rosyjskie i sowieckie. Łagry w uprzednich niemieckich obozach koncentracyjnych. Prowokacyjny mord 
religijnej grupy  Żydów przez NKWD i UB w Kielcach VI`46. Wobec zdrady zachodnich aliantów, członkowie konspiracji 
byli świadomi grożącej im śmierci z rąk oprawców sowieckich  i „ludowych”. Nadzieje pokładali  w zwycięstwie 
wyborczym PSL-u St. Mikołajczyka. Partii liczącej  największą ilość członków z największym poparciem społecznym. 
Osamotnieni  w walce przez aliantów, ginęli  na polach bitew lub mordowani  w komunistycznych katowniach            
/w Legnicy – sowieckiej -obecny gmach Sądu Okręgowego  i ubeckiej -ob. gmach Szkoły Medycznej/,przy  milczącym 
przyzwoleniu” wolnego świata”. Jeszcze   w 1949 r. działały struktury organizacyjne  i walczyły zwarte oddziały 
partyzanckie a ostatnie strzały walki padały  w l.50. Komuniści zohydzali w oczach społeczeństwa żołnierzy podziemia. 
Zwłoki odzierano z mundurów WP, przedstawiając ich jako zwykłych bandytów. Podsądnych w „procesach 
pokazowych” ubierano w niemieckie mundury/podobnie wywożonych do łagrów  w Sowietach/. Tak prezentowano 
ich w prasie i na kronikach filmowych. Symboliczny koniec  epopei „żołnierzy leśnych” wiąże się ze śmiercią Józefa 



Franczaka ps.”Lalek” we wsi Majdan Kozic Górnych, zabitego  w walce 21.X.1963.z grupą SB i ZOMO.                                                                                                                    
Straty pokolenia Polski Podziemnej   w „ludowej” były ogromne. To ponad 5 tys. wykonanych wyroków śmierci 
/Dolny Śląsk 136/, 21 tys. zamordowanych  w komunistycznych więzieniach, ok.10 tys. zabitych podczas walk 
zbrojnych, ponad 50 tys. zesłanych do sowieckich łagrów. Ok. 250 tys. skazanych za tzw. przestępstwa polityczne, 
ofiary licznych pacyfikacji wiosek za pomoc udzielaną patriotom, ofiary bojówek komunistycznych mordowane 
skrytobójczo, osoby zmarłe ze zrujnowanym zdrowiem. To bilans ówczesnej wojny polsko-sowieckiej. Obok                   
szerokiej bolszewizacji Polski.                                                                                                                                                                            

Skutki  polityczne, bezpośrednie i dalsze. Po wyborach pod presją terroru do sejmu ustawodawczego-styczeń`47 
sfałszowanych  sowieckim nadzorem na rzecz zmowy PPR –ZSL -SD, dalsze pokazowe procesy śmierci  aż do                 
IV Zarządu W i N  z prezesem pułk. Łukaszem Cieplińskim, prowadzono do 1956r.Jeszcze po śmierci Stalina  5.3.`53.                 
/w 13-tą rocznicę decyzji ludobójstwa katyńskiego/zamordowano m.in. gen. Emila Fieldorfa   i rtm. Witolda 
Pileckiego. Prawdę o wydarzeniach w Kraju i za granicą Polacy w Macierzy i na obczyźnie dowiadywali się z polskich 
rozgłośni BBC, Głosu Ameryki, Radia Madryt, Radia Paryż i Lille.Zbrodnie sądowe przerwało krwawo stłumione 
powstanie poznańskie /wojska pancerne pod dowództwem  sowieckim -czerwiec`56, wśród 70 ofiar Romek 
Strzałkowski/z „pażdziernikową odwilżą”.Terrorowi towarzyszyła wojna medialna  z narodem. Licznych reżimowych 
zaciekłych agitatorów  jak Zbigniew Martyka, Wanda Odolska, Stefan Litauer, plakatów AK-ZAPLUTY KARZEŁ REAKCJI 
wg Wł. Gomółki, przez J. Urbana wobec ks. Jerzego Popiełuszki-SEANSE NIENAWIŚCI,  po współczesnych opluwaczy –
celebrytów -Monikę Olejnik , Tomasza Lisa i profesorków /polityków – matołków jak Niesiołowski i Bartoszewski                    
z „PATROSZENIEM KACZORÓW w/g PO/, produkujących  z uporem „pożytecznych idiotów” /patrz Lenin/.                                                
Po powstaniu poznańskim`VI-56, studenckich  demonstracjach  r. 1957 w obronie tyg. „Po Prostu” , pacyfikowanych  
przez  ZOMO  /pomysł Wł. Gomółki/ i z III`1968-przeciw zdjęciu „Dziadów” A. Mickiewicza  z repertuaru warszawsk. 
Teatru Narodowego oraz udziałowi  w agresji  na Czechosłowację. Następna zbrodnia komunistyczna to Wybrzeże 
grudzień`70/ok.75 ofiar-symboliczna Janek Wiśniewski, odpowiedzialny gen. W. Jaruzelski/. Rok 1976 upamiętniły 
demonstracje, „ścieżki zdrowia” ZOMO Radomia, Ursusa i Płocka/ofiary  Jan Brożyna  i  ks. Roman Kotlarz/. Wolne 
Związki Zawodowe`78-79/Śląsk-Kazimierz Świtoń, Gdańsk-Andrzej Gwiazda  i Anna Walentynowicz/, wybór`78  i `79 

polska pielgrzymka`79  Jana Pawła II. Po „karnawale  I Solidarności” 1980/81 zbrodniczy „stan wojenny”/ok.100 ofiar, 
m.in. 9 górników kop.”Wujek”/. Uzurpator  Lech Wałęsa /TW”Bolek”/ odłamu „Solidarności” z „doradcami”                   
/A. Michnik, Bron. Geremek, J. Kuroń/ w zmowie  z ratującymi swój los prominentami komuny „okrągłym stołem” 
wprowadzili PRL-bis / tzw. III RP z agentami w roli trzech pierwszych prezydentów, czwarty patriotyczny zginął                 
w smoleńskiej zmowie/szkalowany za życia i po śmierci/, następca objawia bizantynizm-ingerencja   w działalność 
Kościoła Katolickiego. Wielu sprawców ludobójstwa  przy okazji gomułkowskiej „odwilży”   i studenckich buntów`68 
„likwidowanych” przez ZOMO, wyjechało za granicę. Utworzyli tam polakożercze ośrodki. Pozostali, jako „agentura 
wpływu” weszli w struktury PRL-bis, nie dopuszczając z gł. udziałem  tzw. „michnikowszczyzny” , do dekomunizacji                         
i lustracji. Przede wszystkim kacyków PZPR, polityków,  dyplomatów, korporacji prawników  i dziennikarzy -
publicystów-najmitów, fałszywych historyków / jak  J. T. Gross ,  b. ubeków jak Zygmunt Bauman  i ich bezwolni 
poplecznicy/, profesury   i „autorytetów” sowieckiego chowu . Dominują wśród dorobkiewiczów  na złodziejskiej  
prywatyzacji, wyprzedającej Polskę , negocjujących wejście  do Unii Europejskiej  na najgorszych warunkach. 
Prowadzą nasz Kraj do roli skansenu, kondominium rosyjsko-niemieckiego. Uprzednią brutalną walkę  z religią ,                       
z Kościołem  i z patriotyzmem zamienili  na ich prawne szykanowanie  i propagandowe ośmieszanie. Wbrew polskiej 
racji stanu szerzą kulturę śmierci. Skutecznie uniemożliwiają konsolidację patriotycznej prawicy. Znakomita większość 
dawnych sądowych morderców i śledczych katów uniknęła kary, m.in. dzięki immunitetom  i przewlekłym procesom 
do umorzenia. Żyjący jeszcze, główni zbrodniarze-sowieccy generałowie  w polskich mundurach, namiestnicy 
imperium zła, następcy B. Bieruta  z Jakubem  Bermanem  i  Wł. Gomółki  z Miecz. Moczarem znajdują medialnych 
obrońców , korzystają  z wolności, dzięki  ochronnej manipulacji postkomunistycznej sędziowskiej korporacji. 
Wracamy do PRL lub  aż do okresu przedrozbiorowego. Demokrację zmieniono  w dyktaturę politycznej poprawności 
sprzedawczyków z pijarem „łżyj, judż i rządż z preferowaniem zboczeńców i asymetrią mniejszości etnicznych.   
Kościół jako ostoja polskości  w cywilizacji łacińskiej od 1939 r. ponosił  również dotkliwe ofiary.  Jednak dzięki wielu 

wybitnym autorytetom  jak ks. prymas  Stefan Wyszyński,  męczennik ks. Jerzy Popiełuszko,  Jan Paweł II ,                                                                           
walce wolnych mediów z reżymowymi, Polacy zachowują  pamięć  i tożsamość.                                                                                                                          
Finał losu Legnickiego Żołnierza Niezłomnego był typowy, ale jego działalność przeciw sowietyzacji wyjątkowa.      

Był  sprzed 40 laty w małej skali pierwowzorem  pułk. Ryszarda Kuklińskiego.                                     
Cześć Jego Pamięci  !                                                                                                                                                            



Żródła :m.in.ówczesne kroniki filmowe, Łukasz Kamiński”Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego”, akta IPN W-w,  
Kraków,W-wa, CAW, Krzysztof  Szwagrzyk „Winni? Niewinni?”, Feliks Koneczny ”O wielości cywilizacji”, Henryk Pająk  

„Konspiracja Młodzieży Szkolnej 1945/56”, Marian Hołownia „Bezimienni”, www.solidarni.waw.pl; , wolne media.                     
Kwerendy i opracowanie  Roman Lorenz, świadek historii, syn żołnierza  POW i AK, łagiernika.Legnica,lipiec`2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                        mjr  Władysław  Dybowski ,   poniżej   Konrad  Dybowski                                                                                                                                                                                                            


