
MIECZYSŁAW REMBIASZ

PS. „ORLIK”, „GROM”

Był synem Jana i Anieli z d. Emilii z domu Pióro (siostry

Stanisława ps. „Emir”)

Urodził się 14 grudnia 1927 roku w Zawadzie (obecnie

dzielnica Nowego Sącza). Miał dwie siostry: Stanisławę i Emilię,

oraz braci: Jana i Tadeusza.

„Orlik” w czasach szkolnych
( z arch. W. Piprka)



Był siostrzeńcem Stanisława Pióry ps. „Emir”, oraz

kuzynem Adama, Mariana i Franciszka Rembiaszów z Jelnej.

Ojciec Jan był sołtysem wsi Zawada.

„Orlik” przed pójściem do „Żandarmerii”
(z arch. M. Ryby)



Pokrewieństwo Rembiaszów z Jelnej i Zawady



Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Zawadzie. Następnie

był uczniem Gimnazjum (Liceum) Handlowego w Nowym Sączu.

Jego sympatią była dziewczyna z Zawady – Wanda Zaczyk.

Członek Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej od

1947 roku pod pseudonimem „Orlik”. Od początku (maj 1948

r.) przebywał i współtworzył oddział „Żandarmeria PPAN”.

Piastował stanowisko zastępcy dowódcy oddziału pod ps.

„Grom”. Brał udział w wielu akcjach partyzanckich.

Fragment listy członków PPAN. Materiały UB
(IPN  Kraków)



Po podzieleniu oddziału w maju 1949 roku na trzy

mniejsze został dowódcą jednego z nich.

Pozyskał przy tym do Organizacji szereg osób w tym

m. in.: Adama Rembiasza ps. „Huragan”, Władysława Dęba ps.

„Marian”, Zb. Obtułowicza ps. „Sarat”, czy łączniczkę Irenę

Mastalską ps. „Szarotka”.

Dowództwo „Żandarmerii PPAN”. Od lewej: Mieczysław Rembiasz ps.

„Orlik”, „Grom”, ks. Wladysław Gurgacz ps. „Sem” i Stanisław Pióro

ps. „Podhalanin”, „Emir”, „Mohort” (fot. T. Ryba, IPN Kraków)



Mieczysław Rembiasz ps. „Orlik”, „Grom” w „Żandarmerii PPAN”
(fot. T. Ryba, IPN Kraków)



Donosy z lipca 1948 roku TW „Wicher” – Janiny Mendel

na Mieczysława Rembiasza (IPN Kraków)



Informacje o „Orliku”. Materiały UB
(IPN  Kraków)



Informacje o „Orliku” i donos na Rembiasza i Piórę. Materiały UB
(IPN  Kraków)



Donos TW „Las” odnośnie m.in. Rembiasza
(IPN  Kraków)



Donos TW „Las” – Czesława Kowalewskiego odnośnie Rembiasza
(IPN  Kraków)



11 czerwca 1949 roku „Grom” i „Rogacz" (Julian

Twardowski) - szli z bazy do kwaterującego na Zadnich Górach

dowódcy Stanisława Pióry.

Dokument Wałacha dokładnie opisujący zasadzkę
(IPN Kraków)



Charakterystyka Oddziału z lipca 1949 roku autorstwa Wałacha
(IPN  Kraków)



W pobliżu Jaworzyny Kokuszczańskiej wpadli w zasadzkę

przygotowaną przez żołnierzy KBW i agenta „Las” (Czesław

Kowalewski). W trakcie wymiany ognia „Grom został

dwukrotnie, za drugim razem ciężko ranny i wpadł w ręce

żołnierzy. „Rogacz” zdołał zbiec. Rembiasza zwieziono wozem

w dół. Zmarł nie odzyskawszy przytomności.

Informacja o śmierci „Orlika”, „Groma” z materiałów UB.

Podano tu kłamliwie że usiłował zbiec z konwoju
(IPN Kraków)

Opis pogrzebu „Orlika”. Materiały UB
(IPN  Kraków)



Zwłok „Groma” nie wydano rodzinie od razu. Przewiezione

zostały do kostnicy w Nowym Sączu. Wydano je później pod

warunkiem, że zostanie pochowany w Nowym Sączu.

Tymczasem rodzina przewiozła go do domu do Zawady i tu

odbył się pogrzeb, który był wielką manifestacją solidarności ze

zmarłym i rodziną, co skwapliwie odnotowała bezpieka w opisie

pogrzebu.

Maria Lebdowiczowa wspominała: „wczesnym latem 1949

roku uczestniczyłam w pogrzebie mojego kuzyna,

Mieczysława Rembiasza, który zginął w potyczce na

Kokuskich Górach. Wtedy już wiedziałam, że był w

partyzantce, tak jak stryj Staszek i inni młodzi

ludzie z Nawojowej, właśnie ci, których znałam ze

wspólnych przedstawień w latach tuż powojennych.

Zwłok mojego kuzyna nie chciano jego ojcu wydać.

Udało się to mojemu wujkowi tylko dzięki pośrednictwu

znajomego. Drugi problem był z identyfikacją

zmienionych okolicznościami zwłok. Pewności

dostarczył mały palec lewej ręki zdeformowany jakimś

wypadkiem w dzieciństwie.

Pogrzeb był prawdziwą manifestacją, a odbywał się

w Nawójówce (dzisiaj to przedmieście Nowego Sącza),

miejscu zamieszkania rodziny Rembiaszów (matką

Mieczysława Rembiasza była siostra ojca, ciotka

Mila).

Oczywiście, oprócz rodziny, znajomych, kolegów

(Mietek był uczniem nowosądeckiej handlówki), może i

ciekawskich, było wielu „panów w czarnych skórach”,



(a może popielatych prochowcach?), którzy pełnili tu

swoją „powinność”.

Po pogrzebie siostrę Mietka, Stasię, wówczas

uczennicę, usunięto ze szkoły z wilczym biletem.

Wyjechała na północ Polski, tam, dzięki pomocy

dobrych ludzi, zdała maturę. Po odwilży wróciła i

była przez wiele lat nauczycielką.”

„Grom” jest pochowany na cmentarzu w Zawadzie z rodzicami

i siostrą Stanisławą

Mieczysław Rembiasz upamiętniony jest na tablicach

pamiątkowych w: Nawojowej, Nowym Sączu i Maciejowej.



Fragment tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Nawojowej

Tablica pamiątkowa w kościółku kolejowym w Nowym Sączu.



Tablica pamiątkowa przy Szkole Podstawowej w Maciejowej



Jego nazwisko jest też corocznie wyczytywane w apelach

poległych na Mszy Św. na Hali Łabowskiej i innych

uroczystościach poświęconych PPAN i „Żandarmerii”.

Od dwóch lat znajduje się również obok innych nazwisk

zamordowanych członków PPAN na okolicznościowej wystawie

na Hali Łabowskiej.

Rok 2016. Fragment wystawy na Hali Łabowskiej

17 maja 2017 roku na odnalezionym przez autora miejscu

zamordowania przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa

Wewnętrznego ppor. Mieczysława Rembiasza ps. „Orlik”,

„Grom” stanął brzozowy krzyż.

Do zwózki ciała zamordowanego partyzanta do Piwnicznej

przymuszono mieszkającego poniżej w przysiółku Roztoki

gospodarza Jana Jarzębaka.



To właśnie jego syn Józef pokazał mi miejsce zastrzelenia

Rembiasza i pomógł postawić krzyż brzozowy. W pracach

pomoc okazał również Jerzy Tomasiak, którego aż czterech

krewnych pomagało oddziałowi „Żandarmeria” i było

więzionych.

Położenie krzyża (googlemaps)



Krzyż poświęcony Mieczysławowi Rembiaszowi. Na zdjęciu od lewej:

Jerzy Tomasiak, Bernadeta Zygadlewicz i Józef Jarzębak

*

Parę słów trzeba również poświęcić rodzeństwu

Mieczysława: Stanisławie i Janowi.

Stanisława Bronisława Rembiasz –

urodziła się 3 maja 1931 roku w Zawadzie. Uczęszczała do

Szkoły Powszechnej w Zawadzie, następnie do II Liceum

Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.



Jako osoba podejrzana przez władze bezpieczeństwa

o współpracę z Polską Podziemną Armią Niepodległościową

aresztowana w 1949 roku i więziona bez wyroku.

Po wyjściu z więzienia z trudem znalazła pracę w Szkole

Podstawowej w Porębie Małej, następnie w Gostwicy

równocześnie kontynuując naukę w Liceum Pedagogicznym

w Starym Sączu. W 1951 roku wyjechała do Sępopola, tam

pracowała i zdała maturę w Liceum Pedagogicznym

w Bartoszycach.

Stanisława Rembiasz

W 1955 roku powróciła w rodzinne strony

i podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Boguszowej,

a następnie w Nawojowej. W tym samym roku przeszła

przeszkolenie w zakresie harcerstwa i podjęła pracę z zuchami.



Do 1985 roku była drużynową mistrzowskiej gromady

zuchowej „Pracowite pszczółki”.

Za pełną poświęcenia i oddania pracę wśród najmłodszych

uzyskała stopień harcmistrza. Nauczycielka o dużym takcie

pedagogicznym i ogromnym uroku osobistym. Zmarła 27

stycznie 1987 roku.


