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ŻARY Nie złożyli broni w walce o niepodległą Polskę 
 
 

Walka Dawida z Goliatem 

 

Ziemie Zachodnie, 
nazywane  

też Ziemiami 
Odzyskanymi, były 
świadkiem wielu 
historii i osobistych 
dramatów ludzi, 
którzy nie chcieli 
pogodzić się 

z powojenną 

rzeczywistością. 
 
Jednym z działaczy podziemia 

niepodległościowego był ksiądz 

Józef Śmietana (ur. 1910), któ-ry 

w sierpniu 1948 r. przeniesio-ny 

został przez administratora diecezji 

wrocławskiej do Żar ko-ło Żagania 

na stanowisko prefek-ta szkół. W 

żarskim Państwowym 

Koedukacyjnym Gimnazjum i Li-

ceum nauczał religii i łaciny. To 

tu, w roku szkolnym 1948/49, 

zorganizował Polską Odrodzoną 

Armię Krajową. Przejawem jej 

działalności było rozpowszech-

nianie przez młodzież informa-cji 

radiowych polskiej sekcji ra-dia 

BBC, informacje przekazy- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ksiądz Józef Śmietana przed kunickim kościołem fot.arch.  

 

część druga 

 

wano ustnie lub za pomocą ulo-

tek. Młodzież pisała też wiersze, 

które krytykowały ówczesną ko-

munistyczną dominację i wyraża-

ły tęsknotę za polityczną nieza-

leżność kraju. 

 
Na skraju wyczerpania 
1 sierpnia 1949 r. ks. Śmietana zo-

stał proboszczem — objął parafię 

w Kunicach Żarskich. Równocze-

śnie podjął się doprowadzenia do 

użytku dwóch zniszczonych ko-

ściołów (w Kunicach i Mirosto-

wicach Dolnych). Zajęty remon-

tem kapłan usiłował skompleto-

wać sprzęt liturgiczny. Dlatego w 

listopadzie 1949 r. pojechał do 

Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie zna-

jomy ks. dziekan Antoni Łopaciń-

ski podarował mu ornat i kadziel-

nice. W drodze powrotnej do Ku-

nic Żarskich (11 listopada 1949 r.) 

Śmietana został zatrzymany przez 

funkcjonariuszy MO na stacji ko-

lejowej w Kłodzku. Tego dnia 

milicja przekazała go do dyspo-

zycji PUBP w Kłodzku. Następ-nie 

przewieziono księdza do Wo-

jewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-

stwa Publicznego we Wrocławiu, 

gdzie rozpoczęło się ostre śledz-

two.  
Śmietanie zarzucano przy-

należność do Zrzeszenia WiN, 

czemu podejrzany stanowczo za-

przeczał. Zastosowano, więc or-

dynarną siłę w celu wymuszenia 

oczekiwanych zeznań. Początko-

wo przesłuchiwał księdza m.in. 

 
por. Władysław Wojtasik, a na-

stępnie (około 21 stycznia) spra-

wę przejął por. Władysław Paryż z 

wrocławskiego WUBP. Reżim 

śledczy zaostrzono, gdy Śmieta-na 

2 lutego 1950 r. odmówił pod-

pisania protokołu obarczające-go 

go przynależnością do WiN. Paryż 

przez kilkanaście dni mę-czył 

księdza „niezliczoną ilością 

przysiadów, popychaniem, ko-

paniem w kostki, biciem po twa-

rzy”, obrzucaniem przekleństwa-

mi i całodobowymi „stójkami” aż 

do obrzęku nóg. Kapłan dopro-

wadzony został do stanu skraj-

nego wyczerpania psychicznego i 

fizycznego i nie mógł już o wła-

snych siłach dojść do pokoju nr 

217, w którym urzędował Wła-

dysław Paryż. Wówczas załama-ny 

Śmietana „przyznał się”, że w 

WiN pełnił funkcję informato-ra 

powiatowego, a do nielegalnej 

organizacji zwerbował go Fran-

ciszek Szara. Równocześnie usi-

łowano skompromitować Ko-ściół, 

przypisując księdzu z Ku-nic 

Żarskich działania natury kry-

minalnej, z czym oficerowie śled-

czy mieli jednak poważne proble-

my. Zarzucano również Śmieta-nie 

wrogą działalność wobec ów-

czesnego ustroju. „Okazało się”, że 

kapłan podczas kazań i zajęć 

szkolnych wyrażał się krytycznie 

na temat władzy komunistycz-nej. 

Przykładowo, w trakcie jed-nej z 

lekcji religii rzekomo „ka-zał 

wstać wszystkim członkom 

 
ZMP, którym oświadczył, że słu-

żą dwóm bogom”. 

 
Wróg ustroju 
W celu wykazania wrogości Jó-

zefa Śmietany do ustroju państwa 

polskiego na proces, który odby-

wał się w Olsztynie sprowadzono 

dwóch świadków: rolnika z No-

wej Bystrzycy i uczennicę z Żar - 

Krystynę Różańską. Ich fałszy-we 

zeznania zawierały więcej ak-

centów humorystycznych niż do-

wodów przeciwko księdzu. Ró-

żańska twierdziła m.in., że ksiądz 

obniżał stopnie z religii uczniom, 

którzy nie chodzili na nabożeń-

stwa. Przewodniczący Pokor-ny 

uchylił pytanie Śmietany do 

uczennicy z Żar: czy składała ona 

swoje zeznania sama, czy była 

przez kogoś do tego namówiona?. 

Wspomniany rolnik Czesław Spi-

rydowicz utrzymywał, że kapłan 

podczas przyjęcia weselnego na-

rzekał na rząd. Świadek z Nowej 

Bystrzycy przyznał jednak, że był 

wtedy trochę podpity. Wówczas 

adwokat Merdk zapytał Spirydo-

wicza, czy go pamięć nie zawo-

dzi, skoro był pijany. Obruszony 

rolnik odpowiedział: pijany nie 

byłem, a tylko podpity i to co waż-

niejsze to zapamiętałem, a gdy-

bym był zupełnie pijany to nic bym 

nie pamiętał. Spirydowicz na 

pytanie, co rozumie przez słowo 

„pijany”, a co przez „podpity”?, 

odpowiedział: pijany to taki, któ-ry 

już leży pod stołem, a ja byłem 

 
tylko podpity, bo jeszcze siedzia-

łem na krześle. Powyższe stwier-

dzenie podobno wywołało na sa-

li chóralny wybuch śmiechu 

zgro-madzonych w olsztyńskim 

ra-tuszu.  
Przewód sądowy zakończo-

no 1 czerwca 1950 r. o godz. 22. 

Cztery dni później ogłoszono wy-

rok. Ks. Śmietana skazany został 

na karę dożywotniego więzienia, 

utratę praw publicznych i oby-

watelskich praw honorowych na 5 

lat oraz przepadek mienia na rzecz 

Skarbu Państwa. W uzasad-nieniu 

wyroku skazaną młodzież 

określono mianem narzędzia 

międzynarodowej rodziny reak-cji 

oraz części reakcyjnego kleru, przy 

czym sąd zaznaczył, że mło-dzi 

ludzie świadomi byli prze-

stępczego działania. Natomiast ks. 

Śmietanę nazwano czynnym 

przedstawicielem tej reakcji, któ-ry 

dla celów zbrodniczych nad-

używał szat liturgicznych i mo-

mentów [!] wiary. Kapłan oka-zał 

się, więc zdecydowanym wro-giem 

obecnego ustroju Polski Lu-dowej 

i międzynarodowego postę-pu, a 

także faktycznym i moral-nym 

sprawcą, że w mury więzien-ne 

zostali wtrąceni młodzi ludzie, 

których Polsce tak dużo potrzeba w 

walce o szczęście i nowe zdo-

bycze. Najwyższy Sąd Wojsko-wy 

postanowieniem z 22 grudnia 1950 

r. wyrok WSR w Olsztynie 

utrzymał w mocy. 

 
Wywrotowa piosenka 
W następnych latach kapłan na-dal 

słał bezskuteczne prośby i za-

żalenia do różnych adresatów. Pod 

koniec 1955 r. lub na począt-ku 

1956 r. Józefa Śmietanę prze-

wieziono do więzienia we Wron-

kach. Dopiero 27 kwietnia 1956 r. 

naczelny prokurator wojskowy 

ppłk Marian Ryba wnioskował o 

złagodzenie kary do dziesięciu lat 

więzienia, po czym Zgroma-dzenie 

Sędziów NSW na mocy ustawy 

amnestyjnej z 17 kwiet-nia 1956 r. 

postanowiło księ-dza natychmiast 

zwolnić. Kapłan wyszedł z 

więzienia we Wron-kach 24 maja 

1956 r. Zamiesz-kał w Szczecinie. 

W okresach let-nich trudnił się 

pszczelarstwem, natomiast podczas 

zim pracował w Spółdzielni Pracy 

„Budowa”. Od 1969 r. Śmietana 

był człon-kiem ZSL. Zmarł 4 

lutego 1975 r. w Szczecinie. 

 
Obok Śmietany aresztowa-

no Ryszarda Skowrońskiego, Ro-

mana Porzęgę i Edmunda Mak-

symowicza. Aresztowań doko-

nano nad ranem, w marcu 1951 r. 

W trakcie śledztwa funkcjona-

riusze kładli szczególny nacisk 

na rozpowszechnianie piosenki 

„Rozpłakała się młodzieży pol-

ska”, opartej na melodii party-

zanckiej pieśni „Rozpłakały się 

wierzby płaczące”, którą uznano 

za radykalną i wywrotową. 

 

Rafał Szymczak 
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Żary i Ziemia Żarska wydawała się dla wie-lu 

członków podziemia antykomunistyczne-go 

miejscem schronienia przed aparatem re-presji 

państwa, które znalazło się pod władzą 

komunistów. W zasadzie nie prowadzili tu ak-

tywnej działalności bojowej, która w obliczu 

licznej obecności jednostek Armii Radzieckiej 

oraz atomizacji kształtującego się społeczeń-

stwa osadniczego nie była możliwa. O ile ciągłe 

migracje pozwalały przez jakiś czas zachować 

anonimowość i uniknąć aresztowania, to unie-

możliwiały prowadzenie szerokiej działalności 

wymierzonej w nowe, podporządkowane Mo-

skwie władze. W wywiadzie udzielonym „Sło-wu 

Żarskiemu” przez komendanta MO, ów za-

uważa, że: walka z reakcyjnym podziemiem wy-

jątkowe nasilenie miała na terenie województw 

centralnych, jednakże kroniki MO notują wie-le 

wystąpień z bronią w ręku przeciwko działa-

czom politycznym i społecznym również na Zie-

miach Odzyskanych. Dowodem na walkę z „re-

akcyjnym podziemiem” miała być sprawa „zabi-

cia przez bandy” kaprala Józefa Klimta w 1951 

r., stwierdził, iż „likwidacja grasujących band” i 

przywrócenie społeczeństwu „upragnione-go 

spokoju” było głównym zadaniem milicjan-tów w 

pierwszych latach po wojnie. A wszyst-ko to 

robili, według jego słów, bez wynagrodze-nia, a 

jedynie za wyżywienie. Bez mundurów, które 

dostali dopiero w 1946 r., ale zapał mło-dych 

milicjantów, nieprzeszkolonych do służby, oraz 

oddanie dla odrodzonej ojczyzny i przy-wiązanie 

do władzy ludowej robotników i chło-pów, którzy 

wstąpili w szeregi Milicji Obywatel-skiej miały 

wynagradzać wszystko. Wygląda to na 

propagandową mitologizację działań MO, która 

w okresie tużpowojennym niewiele róż-niła się 

od rozmaitych band, o czym świadczyć może 

kompromitujące starcie zbrojne 1 mar-ca 1946 r. 

między MO a miejscowym Urzędem 

Bezpieczeństwa Publicznego o zabezpieczenie 

poniemieckiego mienia na żarskim dworcu ko-

lejowym.  
W istocie w okresie tużpowojennym naj-

pierw UBP wyszukiwał i tropił intensywnie 

działaczy podziemia antykomunistycznego, 

dopiero później włączyła się aktywnie MO, 

któ-rej członkowie bardziej skupieni byli na 

zapew-nieniu sobie środków do życia, aniżeli 

służbie publicznej.  
To nie funkcjonariusze tych służb, a lu-dzie 

nie godzący się na podporządkowanie Pol-ski 

sowietom i ich polskim poplecznikom by-li 

faktycznymi ofiarami. Nie pozwalano im na 

ułożenie sobie od nowa życia na Ziemiach Za-

chodnich, a bezwzględnie tropiono. Starano się 

także dusić bezwzględnie w zarodku wszel-kie 

przejawy oporu wobec ówczesnej władzy, 

zwłaszcza młodych ludzi, czego tragiczną kul-

minacją był sądowy mord na gimnazjaliście ze 

Szprotawy – Bronku Kozaku  
Ksiądz Józef Śmietana fot.arch. 
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