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Łopuska Cecylia „Danuta", używała nazwiska Cecy
lia Wolska (1904-1971) - łączniczka AK
Urodzona 23 listopada 1904 w Zgierzu w pow. łódz... ciŁa Rudolfa K.w
r^dm tkp) i
nisławy z d. Piwo&&. / T i f
W 1917 r. ukończyła szkołę powszechną w Bentkowicach w pow. Brzeziny k. Łodzi. Od 1918 do 1927 r.
uczęszczała do Gimnazjum Państwowego w Tomaszo
wie Mazowieckim i Łodzi, gdzie zdała egzamin dojrza
łości. Potem kształciła się w łódzkim Seminarium Na
uczycielskim. W latach 1929-1934 była nauczycielką
w Żeńskiej Szkole Powszechnej im. J. Słowackiego
w Tarnowie, następnie od 1934 r. uczyła w męskiej szko
le powszechnej w Dębicy. Podczas okupacji mieszkała z rodziną w Dębicy
przy ul. Krakowskiej 25. W grudniu 1939 r. wstąpiła do lokalnych struktur kon-

5

Marszałkiem

i Bronisławem

Pietruchą. Przechowy

dolnośląskiego WiN-u a w stołówce OUL ukrywała po

przez funkcjona

podpisał ? sierpnia

u jej iyin>_.i.u:>uvvym d ie s z iu w u m u
(Rosjanin 7 Wojskowe! Prokuratury

w u o r . i usuii łowienie

ppłk Antoni I nchowicz

SKiego dieszlu sieuczego

riuszy Wydziału III WUBP. Zatrzymano ją na ulicy i przewieziono do w rocław-

nach przedpołudniowych, została aresztowana we Wrocławiu

A. Lazarowicza, wówczas prezesa

budowanego Obszaru Zachodniego i jecinocześnie zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego WiN. 15 lipca 1948 r., w godzi

wielacz organizacyjny. W 1947 r. udostępniała swoje mieszkanie dla potrzeb mir

wała w domu archiwum

zarowiczem , mjr. Ludwikiem

spiracvinvch SZP. W swoim mieszkaniu prowadziła punkt kontaktowy dla ko
mendy Obwodu Dębica, była łączniczką pierwszego Komendanta u u w o ciu ,
ppor. Artura Towarnickiego „Tura", wyjeżdżała jako kurierka do Rzeszowa i Kra
kowa, organizowała w powiecie dębickim komórki SZP-ZWZ, a następnie struk
tury Wojskowej Służby Kobiet. Współpracowała przy tworzeniu kursów tajne
go nauczania z dębickimi nauczycielami Piotrem i Jó/ejvX^ Klamutami oraz
Władysławem Starkelem. Oficjalnie uczyła w dębickiej szkole powszechnej.
Dom Łopuskich w Dębicy był także magazynem broni. W 1942 r. została mia
nowana komendantem WSK w Obwodzie Dębickim AK (Inspektorat Rzeszow
ski). Zorganizowała kobiece służby: łączności, sanitarne i gospodarcze. Nadzo
rowała nracp szkolpninwa na tprenip nnwiatu Hphickipoo OH 1943 r ukrywała
się przed gestapo początkowo w Warszawie, a od 1944 r. w majątku księżnej
Jabłonowskiej w Przyborowi^pod Dębicą. Podczas akcji „Burza" w alczyła
w II rejonie walki zgrupowania partyzanckiego mjr. Adama Lazarowicza „Klam 
ry". Po rozwiązaniu oddziałów partyzanckich, od września 1944 do stycznia
1945 r., razem z kpt. Antonim Waratusem „Obuchem" brała udział w akcji po
mocy ukrywającym się w lesie partyzantom, przebywającym pod okupacją nie
miecką w bezpośredniej bliskości linii frontu pod Dębicą i Pilznem. Weszła
w skład komisji zapomogowej, powołanej we wrześniu 1944 r. przez mjr. „Klam 
rę". Rozdzielała środki finansowe dla partyzantów z rozwiązanego III rejonu
walki, zamelinowanych we wsiach Strzegocice, Słotowa, Bielowy, Zagórze,
Lubcza, Wola Lubecka i Kowalowa (powiaty pilzneński i jasielski). Mieszkała
wówczas w Strzegocicach k. Pilzna. Po przejściu styczniowej ofensywy wojsk
sowieckich, 19 stycznia 1945 r., wyjechała z córkami do Tarnowa, gdzie przy
ul. Krakowskiej 13 mieszkała do lipca 1945 r. Była poszukiwana przez PUBP
w Dębicy. Przez krótki czas przebywała w Łodzi, Tomaszowie M azowieckim
i koło Gliwic. Na początku sierpnia 1945 r. przybyła z rodziną na Dolny Śląsk
i zamieszkała we Wrocławiu, najpierw przy ul. Kościuszki 14a, w pomieszcze
niach Tymczasowego Zarzadn Państwowego (późniejszego Okresowego l Irzedu Likwidacyjnego), następnie od czerwca 1946 r. przy ul. Syrokomli 21/1 na
Karłowicach. Pracowała do sierpnia 1948 r. jako kierowniczka stołówki zakła
dowej OUL przy ul. Kościuszki 14. W lutym 1948 r. wstąpiła do PPS. Od jesieni
1946 r. współpracowała z działaczami Okręgu Wrocławskiego WiN mjr. A. Lan n n iiw ia fłiń in n
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Archiwum Delegatury IJOP we W rocławiu: R^nertoria i terminarz? spraw śledczych,
sygn. y/i i, I y4b r., poz. 3 4 1; sygn. 46/2, 1948 r.; Archiwum Sądu Wojewódzkiego we
Wrocławiu: akta śledczo-sądowe C. Łopuskiej, sygn. 874/48; Okręgowa Komisja Bada
nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu: Instytut-Pamięci Narodowej we W rocła
wiu: teczka więzienna C. Łopuskiej, sygn. W 364; Archiwum Państwowe we W rocławiu:
akta nadzoru prokuratorskiego C. Łopuskiej, sygn. Pr. II 1622/48; Archiwum Państwowe
w Rzeszowie: Zeznanie własne Lazarowicza Adama ps. „Klamra", sygn. 145, mikrof.,
kl. 3-4; Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego: materiały śledcze, sygn. 613/48, t. II,
k 500a (mylnie jako Celin.'); relacje pisemne: B. Łopuskiej-Fiołek, J. Łopuskiego, B. Pieuuciiy z iyyb i t. Fiołka z iyyi> r. (zbiory własne); K. Łubieński, Kartki z wojny, Warsza
wa 1976, s. 58, 91-92 (tutaj błędne imię Celina); A. Stańko, Gdzie Karpat progi... Armia
Krajowa w powiecie dębickim. Warszawa 1990, s. 30, 46, 81, 129, 209, 313 (błędne
imię Celina); K. Szwagrzyk, Informator o dokumentach sądowo-więziennych z lat 1945-

Mąż C.Ł. był legionistą, zawodowym rotmistrzem 5. psk w Tarnowie i Dębi
cy, walczył w kampanii wrześniowej w szeregach Krakowskiej Brygady Kawa
lerii, od 1940 do 1945 r. był więziony w Oflagach w Arnswalde, Murnau i W o l
denbergu, do kraju wrócił na początku 1946 r. Pracował we wrocławskiej Cen
trali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego. Córka Barbara „Żbik" była
łączniczką AK w Obwodzie Dębickim, wyszła za mąż za Edwarda Fiołka „Za
wiszę", (żołnierza AK, działacza komórki młodzieżowej Obszaru Zachodniego
WiN, skazanego w 1948 r. na 12 lat więzienia). Córka Krystyna „Wyga", także
należała do AK w Obwodzie Dębickim. Siostra Ł., Maria,'^cimężna Kwiecińska,
działała również w strukturach WSK dębickiej AK.
31 stycznia 1992 r. Sąd W ojew ódzki we Wrocławiu unieważnił wyrok z 1948 r.

nia 1951 r. Powróciła do rodziny mieszkającej we Wrocławiu.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Zmarła 20 sierpnia 1971 r. ^
Zamężna od 21 lipca 1928 r. z Wojciechem Łopuskim, miała córki Krystynę,
Barbarę i Zofię.

lach nr 1 8 i "M

Rejonowej). Była przesłuchiwana przez śledczych - chor. Jana Misiurskiego i ppor.
Stanisława Pactwę. 14 października została przeniesiona do więzienia nr 2 przy
ul. Sądowej i osadzona w celi 306 na oddziale III D, gdzie 10 grudnia przesłuchi
wał ją chor. Edward Kwieciński. 15 listopada 1948 r. została skazana wyrokiem
Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu pod przewodnictwem chor. Tade
usza Piaseckiego iu 0 iul w ięzie niu. Oskarżał ją prokurator kpt. Stanisław Lisow
ski. Sąd złagodził karę biorąc pod uwagę jej stan rodzinny i zasługi z czasów
służby w AK. 14 grudnia 1948 r. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie nie
uwzględnił wniosku rewizyjnego obrońcy i utrzymał wyrok w mocy. 26 listopada
1949 r. przetransportowano ją do więzienia w Fordonie, gdzie przebywała w ce-
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We Wrocławiu
LA UPAMIĘTNIENIA 80 rocznicy odzyska
nia niepodległości w Kościele Garnizono
wym św. Elżbiety we Wrocławiu 11 listopada od
prawiona została uroczysta msza św. koncelebro
wana przez ks. bp. dr. Ja n a Tyrawę, w asyście ka
pelanów WP. Dziekan Śląskiego Okręgu Wojsko
wego ks. prałat mjr Janusz Wątroba powitał ministra R yszarda Czarneckiego, wojewodę Wi
tolda K rochm ala, rektora UWr. prof. Romana
Dudę, zastępców dowódcy
Śl.OW - gen. A leksandra
Topczaka, gen. A n d rzeja
R atajczak a, gen. Józefa
Rzemienia oraz komendanta-rektora Wyższej Szkoły
Oficerskiej im. Tadeusza Ko
ściuszki gen. R y szard a
Lacknera i komendanta wo
jewódzkiego policji nadin
spektora Jerzeg o Bielic
kiego.
Obecna była kompania
honorowa WP. orkiestra gar
nizonu wrocławskiego, 17
pocztów
sztandarowych,
chor kolejarzy „Harmonia
Sygnał’’, kombatanci i har
cerze.
Przed mszę św. odbyło się uroczyste poświęce
nie i odsłonięcie Tablicy Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość” wmurowanej w ścianę garnizono
wej świątyni, zaprojektowanej przez artystę pla
styka Tadeusza Cialowicza.
Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia
WiN Edw ard Fiołek, inicjator wmurowania Ta
blicy, serdecznie podziękował ks. biskupowi, ks.
prałatowi, wojewodzie wrocławskiemu, władzom
wojewódzkim i miejskim, rodzinom pomordowa
nych, wojsku, kombatantom, pocztom sztandaro
wym. Szczególny hołd złożył sztandarowi bojo
wemu AK z roku 1943 z Inspektoratu Rzeszów pod którym walczyli z okupantami straceni ofice
rowie AK i WiN - za godne uczczenie rocznicy
ich śmierci i 80 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Przypomniał, że w PRL fałszowa
no naszą historię, a zwłaszcza dzieje walki organi
zacji niepodległościowych o Polskę wolną, nie
podległą i katolicką.
Wiązanki kwiatów pod Tablicą złożyli - prezes
honorowy Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN
Mieczysław H uchla, prezes Dolnośląskiego Za
rządu WiN R yszard Sroga i wiceprezes
ZO SZŻAK Józef Małek.

D

Kom batant 1998 nr 12

Ks. bp Jan Tyrawa wygłosił patriotyczną homi
lię, mocno akcentując zasługi przedwojennej szko
ły, która wychowała pokolenie wielce patriotycz
ne, walczące na różnych frontach o wolną i suv ;renną Polskę. 80 rocznica powinna nas skłonić !o
pogłębienia patriotyzmu wyrażającego się w ofi. rnej pracy dla wspólnego dobra i lepszego wy cl* >
wania dzieci i młodzieży.
Po nabożeństwie na Rynku odbyła się urocz}': ta
odprawa wart wrocławskiego garnizonu, ktć rą
prowadził ppłk Wiesław' Marciniec.

Udział w defiladzie wszystkich pododdziałó
kompanii honorowej i orkiestry reprezentacyjn j
Śl. O W był miłym wydarzeniem, co zostało nagr dzone rzęsistymi brawami. Orkiestra przypomni ła też kilka legionowych i żołnierskich melodii.
Tuż po odprawie wart, wojewoda Wito i
Krochmal spotkał się z przedstawicielami organ zacji kombatanckich w Sali Kolumnowej Urzęca
Wojewódzkiego na świątecznym śniadaniu. Wie e
ciepłych słów przekazał kombatantom obecny r x
spotkaniu zastępca dowódcy Śl. OW gen. bry .
Józef Rzemień.
W godzinach wieczornych tego rocznicoweę )
dnia odbył się uroczysty koncert, w którym wyst. piła orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocłav skiej pod dyrekcją M arka Pijarowskiego i znakc mity solista Adam Kruszewski.
We Wrocławiu obchody Święta Niepodległość i
rozpoczęły się poprzedniego dnia, kiedy na Cmei tarzu Osobowickim przedstawiciele władz woje wódzkich, miejskich, delegacje policji, organizac i
społecznych i kombatanckich złożyły kwiaty r. i
grobie powstańca wielkopolskiego Antoniego C\ ■
bulskiego.
Jan PALUCHNIAI.

7i ; ;

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Toruń, dn.19. 02. 1999r.

Pani Barbara Łopuska - Fiołek

53 - 652 W rocław

Szanowna P a n i!

Nasze Archiwum otrzymało w dniu 20 01 br. od Pana Profesora Łopuskiego z Torunia
kserokopię biogramu Cecylii Łopuskiej - Pani Matki. Pan Profesor podał również Pani adres.
Biogram jest interesujący i cenny. Dowiedzieliśmy się z niego, że w AK w Obwodzie Dębickim
działała również Pani (ps. „Zbik”) z siostrami Krystyną (ps. „Wyga”) i M arią,

C£

Zwracamy się do Pani z serdeczną prośbą o podanie źródła, z którego została wykonana
kserokopia biogramu. Prosimy bardzo o napisanie własnej relacji ze służby konspiracyjnej w
AK, a także jeżeli to możliwe wspomnieniowej relacji o Pani siostrach: Krystynie,ps4afn. Dla
ułatwienia posyłamy ” Schemat Relacji W SK”, w edług którego należy sporządzić praw idłow ą
relację. Prosimy także bardzo o Pani zdjęcie najlepiej z okresu okupacji lub zbliżonego, a także
o zdjęcia Pani M atki i sióstó - oraz o wszelkie dokumenty (lub ich ksera) związane z W aszą
służbą w AK. Mielibyśmy wówczas pełniejsze dane o służbie konspiracyjnej całej Rodziny.
Posyłamy również Komunikaty nr 1, 5, 6 „ M emoriału generał Marii W ittek” .

Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę -

Anna Rojewska
C<«-'

Dokumentalistka Archiwum WSK
przy Fundacji „ Archiwum Pomorskie AK”
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General Marii Wittek
Toruń, dnia 23 04 1999r
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Pani Barbara Łopuska- Fiołek

53 - 652 W rocław

Szanowni Państwo !

Dziękujemy bardzo za list, zdjęcia i informację dotyczącą biogramu Cecylii Łopuskiej
Dokumenty teum ieszczone zostały w teczce osobowej C. Łopuskiej nr 1596/WSK znajdującej
się w naszym Archiwum.
Dziękujemy za miłe życzenia. Odwzajemniamy się serdecznie - życzymy Państwu wiele
zdrowia i pomyślności. Ponawiamy naszą prośbę o przysłanie własnej relacji, jak tylko będzie
to możliwe, Pani Barbary Łopuskiej - Fiołek i Jej siostry Krystyny. Kserokopię wspólnego
zdjęcia już mamy !
Mamy także serdeczną prośbę: nasze Archiwum prowadzi intensywną akcję zbierania
relacji kobiet - żołnierzy z terenu całej Polski. W gronie Państwa znajomych znajdują się
zapewne osoby związane z działalnością w Armii Krajowej mieszkające we W rocławiu i na
terenie woj. dolnośląskiego. W ażne są dla nas ich adresy, relacje... Jeśli zechcieliby Państwo
pomóc nam w tej pracy we W rocławiu - bylibyśmy bardzo wdzięczni.
“■'•nr" r '

Cieszymy się z kontaktu z Państwem. Pozdrawiamy serdecznie i prosząc o odpowiedź
zachęcamy do dalszej współpracy z naszym Archiwum.

Z wyrazami szacunku

mgr Annjj Rc^ewsk^
Dokumentalistka Archiwum WSK
/ odpowiedzialna za kontakty z woj. dolnośląskim /
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